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AÇIKLAMALAR 
       Çiğli Fen Lisesi Öğrenci Pansiyonuna 2018-2019 eğitim öğretim yılında Parasız Yatılı, Paralı Yatılı 
ve yönetmelik hükümleri doğrultusunda Sınavsız Parasız Yatılı yerleştirilecek öğrencilere ilişkin 
kontenjan dağılım çizelgesi 2016/9487 Karar Sayılı 25 Kasım 2016 tarih ve 29899 Sayılı Resmi 
Gazetede Yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal 
Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanmıştır. 
 
       Yatılılık ve Bursluluk hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler ilgili yönetmelik,  2018 İlköğretim ve 
Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama e-kılavuzu ve 2018 Yılı Ortaöğretim 
Kurumlarına Geçiş Uygulaması Tercih ve Yerleştirme e-kılavuzuna göre yürütülecektir.  
 
       Bu kontenjanlardan birinin veya birden fazlasının dolmaması halinde ilgili yönetmeliğin hükümleri 
uyarınca işlem yapılır. Başvuru evrakları içerisinde beyan edilen bilgi ve belgelere ilişkin her türlü 
sorumluluk, eksik bilgi ve yanlış beyanın hukuki veya cezai sorumluluğu veliye aittir.  
 
       Süresi içerisinde pansiyona kaydını yaptırmayanlar, pansiyondan ayrılanlar ve yatılılıktan 
bursluluğa geçen öğrencilerden boşalan yerlere yönetmelik hükümleri doğrultusunda yedek listeden 
sırasıyla öğrenci yerleştirilmesi yapılacaktır.  

PANSİYON KAYIT TAKVİMİ 

SÜREÇ TARİH AÇIKLAMA 

Pansiyon Kontenjanının Tespit 

Edilmesi ve Duyurulması  
03 Ağustos 2018  

Okulumuz pansiyonuna 
öğrenci 

yerleştirmeleri2016/948
7 Karar Sayılı 25 Kasım 

2016 tarih ve 29899 
Sayılı Resmi Gazetede 

Yayınlanan Milli Eğitim 
Bakanlığına Bağlı Resmi 

Okullarda Yatılılık, 
Bursluluk, Sosyal 
Yardımlar ve Okul 

Pansiyonları 
Yönetmeliği 

hükümlerine göre  
yapılmaktadır. 

LGS yerleştirme sonuçlarının 

açıklanması  
30 Temmuz 2018 

Başvuruların Alınması 10 - 14 Eylül 2018 

Başvuruların Değerlendirilmesi  15 Eylül 2018 

Sonuçların Açıklanması 16 Eylül 2018 

Pansiyona Yerleşen Öğrencilerin 

Kesin Kayıtlarının Yapılması  
16-17 Eylül 2018  

Pansiyonda Boş kalan kontenjanlara 

Yedek Öğrencilerin Yerleştirilmesi  
17 Eylül 2018’ten itibaren…  
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OKULUMUZ PANSİYONUNA KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER 

A) Parasız Yatılılık İçin İstenecek Belgeler : 

1-  Parasız Yatılılık Müracaat Dilekçesi.  

2- 2018 yılı Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavını kazandığına dair sınav sonuç belgesi 

veya önceden burs aldığına dair belge. (varsa)  

3- Yatılı okumasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığına dair resmi sağlık 

kuruluşlarından alınacak sağlık raporu ve kan grubunu gösteren belge. 

4- Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname (Ek – 1) (Öğrenci ailesinin 2017 

yılına ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarı 11.600,00-TL’nı aşmamalıdır) 

NOT: ( EK-1) Bu Belgeler Anne Ve Baba İçin Ayrı Ayrı Düzenlenecektir. 

*Yıllık gelir toplamının fert başına düşen sınır miktarı 2017  yılı için 11.600,00 

TL(ONBİRBİNALTIYÜZ)’dir 

*İşçi, memur veya emekli iseniz Maaş Belgesi. (Aylar itibariyle 2017 yılına ait 12 aylık 

toplam gelirini gösteren belge 

*Serbest meslek çalışanı iseniz Vergi Levhanız veya SGK İle ilgili sigorta durum belgeniz. 

*Herhangi bir işiniz yoksa SGK ‘dan ve BAĞKUR’dan maaş almadığınıza dair belge, 

*MALIYEDEN vergi mükellefi olmadığınıza dair belge, ARAZİNİN KAYITLI OLDUĞU 

İLİN TARIM MÜDÜRLÜĞÜNDEN üzerinde herhangi bir arazi olup olmadığını gösterir 

belge ALINMALIDIR. 

5- Öğrencinin mezun olduğu ilköğretim okulundan her hangi bir disiplin cezası almadığını ve 

sınıf tekrarına kalmadığını gösteren belge, yazı  (mezun olduğu ilköğretim okulundan 

alınacaktır.) 

6- Aile Nüfus Kayıt Örneği. (ikametgah bilgisi olan) 

7- Baba çalışıyorsa maaş durumu gösteren kurum amirince onaylı belge.  

8- Anne çalışıyorsa maaş durumunu gösteren kurum amirince onaylı belge.  

9- Öğrencinin nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi. 

10-  2 adet fotoğraf. 

B) Paralı Yatılılık İçin İstenecek Belgeler : 

1- Paralı Yatılılık Müracaat Dilekçesi. 

2- Öğrencinin nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi. 

3- Yatılı okumasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığına dair resmi sağlık 

kuruluşlarından alınacak sağlık raporu ve kan grubunu gösteren belge. 

4- Aile Nüfus Kayıt Örneği. 

5- 2 Adet vesikalık fotoğraf 

6- Paralı Yatılılık  İçin birinci taksitin teslimi.  (725 TL) 
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C) Sınavsız Parasız Yatılılığa Alınacak Öğrencilerden İstenecek Belgeler  
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Ö N E M L İ   N O T L A R   

(Lütfen Okuyunuz…) 

1. 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacaktır. 

2. Pansiyon başvuruları öğrenci velisi tarafından yapılacaktır.  

3. Pansiyona LGS yerleştirme puanı ile okulumuzu kazanan ve kesin kaydı 

yapılan öğrenciler başvuru yapabileceklerdir.  

4. Pansiyon başvuruları,  10 – 14 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. 

5. Eksik Bilgi ve belgeyle yapılan müracaatlar kesinlikle kabul 

edilmeyecektir.  

6. Belgelerinde eksiklik olan ve belirtilen tarihten sonra yapılan müracaatlar 

dikkate ve değerlendirmeye alınmayacaktır. 

7. Pansiyona başvuru evrakları kesin kayıt olarak sayılmamaktadır.  

8. Parasız yatılılığa yerleştirmeler yönetmelik hükümleri doğrultusunda  (YEP) 

yerleştirme puanı sıralamasına göre yapılacaktır.  

9. Yönetmelik uyarınca pansiyon yerleştirmeleri yukarıda belirtilen kontenjanlar 

uyarınca ve sınıflar bazında yapılacaktır.  

10. Kontenjanlardan birinin dolmaması durumunda (paralı / parasız) aktarılarak 

yapılacak yerleştirmeler bir (1) yıl süreyle olacaktır.  

11. Paralı yatılı kalmak için başvuran velilerin birinci taksitlerini de peşin olarak 

ödemeleri gerekmektedir.   

12. Başvuru evrakları içerisinde beyan edilen bilgi ve belgelere ilişkin (Ek-1 ve 

Ekleri)  her türlü sorumluluk veliye aittir. Eksik bilgi ve yanlış beyanın hukuki 

veya cezai sorumluluğu veliye aittir.  

13. Öğrencinin anne ya da babasından başka birinin veli olabilmesi için hukuki 

belge (Vekaletname, Vasi Belgesi) olması gerekmektedir.  

 

 

EK-2 
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ÇİĞLİ  FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE 
                
    
 2018 LGS yerleştirmeleri sonucunda okulunuzu kazanan ve kesin kaydı yapılan okulunuz 
............ sınıfı ………....  nolu  öğrenci  ……………...........................................’nın aşağıdaki ekli belgeleri 
incelenerek okulunuz pansiyonunda  PARASIZ YATILI / PARALI YATILI  öğrenci olarak yerleştirilmesini 
istiyorum. Beyan ettiğim bilgi ve belgeler tarafımdan doldurulmuş olup eksik, hata ve yanlışlık olması 
durumunda oluşabilecek sorumluluk tarafıma ait olacaktır. Gereğini bilgilerinize arz ederim.  
  
 
ADRES:                                                                                                  ...../…. / 2018 
  

                                                                                                                                          İmza 
    Velinin adı ve soyadı:  

 
Tel: Ev …………………………. 
        
         İş:………………………….. 
       
         Cep: ……….………………. 

    
Parasız Yatılılık İçin İstenecek Belgeler  : 

1- Parasız Yatılılık Müracaat Dilekçesi. (okuldan alınacaktır) 
2- Pansiyon Önkayıt / Başvuru bilgi formu (okuldan alınacaktır) 
3- (varsa) İlköğretim boyunca Yatılı ilköğretim okulu veya pansiyonunda kalan öğrencilerin 

durumlarını belgeleyen yazı. (ilgili ilköğretim okulu müdürlüğünden alınacaktır) 
4- (varsa) 2018 yılı Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavını kazandığına dair sınav sonuç 

belgesi veya önceden burs aldığına dair belge.  
5- Yatılı okumasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığına dair resmi sağlık kuruluşlarından 

alınacak sağlık raporu ve kan grubunu gösteren belge. 
6- Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname (Ek – 1) (Öğrenci ailesinin 2017 

yılına ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarı 11.600,00 TL’nı aşmamalıdır) 
7- Öğrencinin mezun olduğu ortaokuldan her hangi bir disiplin cezası almadığını ve sınıf 

tekrarına kalmadığını gösteren belge, yazı  (mezun olduğu ortaokulundan alınacaktır.) 
8- Aile Nüfus Kayıt Örneği. 
9- Baba çalışıyorsa, 2017 yılı toplam maaş durumu gösteren kurum amirince onaylı belge.  
10- Anne çalışıyorsa, 2017 yılı toplam  maaş durumunu gösteren kurum amirince onaylı belge.  
11- Öğrencinin nüfus cüzdanı ve fotokopisi. 
12- 2 adet vesikalık fotoğraf 
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EK-1 

PARASIZ YATILI VEYA BURSLU OLARAK ÖĞRENİM GÖRMEK İSTEYEN ÖĞRENCİ AİLESİNİN MADDİ DURUMUNU 

GÖSTERİR BEYANNAME 

 Velinin Adı Soyadı  

 Velinin Öğrenciye Yakınlık Derecesi  

 

Ö  

Ğ

R 

E 

N 

C 

İ 

 

 

V 

E 

L 

İ 

S 

İ 

N 

İ 

N 

Velinin İşi ve İşyeri 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 gösterir 

belge. Ücretli veya maaşlı çalışıyor ise muhasebe birimi veya 

ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak aylar itibari ile bir 

önceki yıla ait oniki aylık toplam gelirini gösteren belge. 

Gelirin onki ayı bulmaması halinde son aylık geliri esas alarak 

oniki ay üzerinden yıllık hesaplanacaktır.) 

 

Velinin Eşi çalışıyor ise geliri: 

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

kuruluşlardan alınacak aylar itibariyle bir önceki yıla ait oniki 

aylık toplam gelirini gösteren belge. Gelirin oniki ayı 

bulmaması halinde son aylık geliri esas alarak oniki ay 

üzerinden yıllık hesaplanacaktır.) 

 

Velinin  diğer gelirleri  

Ailenin net yıllık gelir toplamı  

Ailenin net yıllık gelir toplamının fert başına düşen yıllık tutarı: 

 (Ailenin net yıllık toplam geliri, ailedeki fert sayısına bölünerek 

hesaplama yapılacaktır). 

 

 Ailenin ve varsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu fertlerin adı 

soyadı ile yakınlık derecesi: 

(Aile nüfus kayıt örneği, velinin ve varsa eşinin bakmakla 

yükümlü olduğu ana ve babası ile ilgili tedavi yardımı 

beyannamesi , varsa bakmakla yükümlü olduğu diğer şahıslarla 

ilgili mahkeme kararı örneği). 

 

Aile maddi durumumum yukarıda belirttiğim şekilde olduğunu beyan eder, velisi bulunduğum Çiğli Fen Lisesi 

...................... sınıfı öğrencilerinden .......................................... oğlu/kızı..... ......... nolu 

........................................................................’ın 2018 yılı devlet parasız yatılılık/bursluluk sınavlarına  kabulünü arz 

ederim.(*) 

 

....... /…./2018 

Velinin Adı Soyadı 

İmzası 

Başvuran öğrencinin 

Adı - Soyadı :  

Adresi : 

  
EKLER: 

1. Yetkili kişi,kurum ve kuruluşlardan  alınan geçen yıla ait  gelir durumunu gösterir belge. 

2. Aile üyelerinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları beyanı 
3. Velinin ve varsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu  ana ve babası ile ilgili tedavi yardımı beyannamesi , varsa bakmakla yükümlü olduğu 

diğer şahıslarla ilgili mahkeme kararı örneği 

4. velinin yararlanacağı kontenjan ile ilgili belge 

(*) Bu belge; başvuru, kayıt-kabul ve iptal işlemlerinde kullanılacaktır. (5, 19 ve 39. maddeler) 
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EK-3 
2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ PANSİYONU  

ÖN KAYIT / BAŞVURU BİLGİ FORMU 

Ö
Ğ
R
E
N
C
İN
İN

 

TC Kimlik No  

Adı Soyadı  

Cinsiyeti  Kız (………)                                  Erkek (……..) 

Pansiyon yatılılık talebi Paralı Yatılı (…….)                               Parasız Yatılı (……) 

Geldiği Yer İl Dışı (……)     İl Merkezi (……)     İlçe (…..)      Köy / Kasaba (……)       

Geldiği Yerin Adı  

Mezun Olduğu 
Ortaokulun Adı 

 

Ortaokulu YİBO / PİO’da 
yatılı olarak mı okudu? 

Evet (………)                                  Hayır (……..) 

Burs Alıyor mu? Evet (………)                                  Hayır (……..) 

Rahatsızlığı var mı? Evet (………)                                  Hayır (……..) 

İlaç Alerjisi var mı? Evet (………)                                  Hayır (……..) 

Sosyal Güvencesi   SGK (……)        EMEKLİ SANDIĞI (…..)        DİĞER (…….) 

Kan Grubu  

Velisi Kim? Anne (…….)                                        Baba (……)  

Öğrenci Telefon No  

Öğrenciye ait bilmemiz 
gereken önemli veya 
özel bir konu var mı? 

Evet (……)                                         Hayır (…..) 

B
A

B
A

 

Adı  

Soyadı  

Mesleği  

Adresi  

Telefonlar Cep:                                                    Ev:                               

A
N

N
E

 

Adı  

Soyadı  

Mesleği  

Adresi  

Telefonlar Cep:                                                   Ev:                               
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(Pansiyon Demirbaş Eşya Taahhütnamesi)                                EK- 4 

 

 

                                      ÇİĞLİ FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE 

                                                                                                                                                       

                                                                              

 
2018-2019 eğitim-öğretim yılı …../……./…….  Tarihinde ............... sınıfı ...............nolu yatılı 

öğrenciniz,.......................................................nin velisi olarak  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 ve aynı olarak yerine koymayı taahhüt ederiz. 

 

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

 

Velinin adı ve soyadı       :.......................................................... 

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

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

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

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

Öğrencinin      Adı soyadı :........................................................... 

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

Sınıf/ no                           :........................................................... 

 

Sıra no          Eşyanın adı                            Miktarı                Nitelikleri 

1                    Ranza                                               1  Sağlam kullanılır 

2                    Dolap                                            1                    "             " 

3                    Yatak                                             1                   "             " 

4                    Nevresim T.-Battaniye-Yastık               1                            "             " 

6                    Perde (tül/kalın)                                    1                            "             " 

7                    Çalışma Masası,sandalye                      1                           "             " 

8                    Ayakkabı Dolabı                                   1                          "             " 

Pansiyon Görevlisi  Sorumlu Belletici  Pans. Sor. Mdr.Yrd 

    

           ……………………                ………………….                        

 

 

UYGUNDUR 

…/…/2018 

    

 

İsmail BELGE 

                                                                 

Okul Müdürü 
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                                                   (Evci ve Çarşı İzin Form Dilekçesi)                                        EK-5 

 

ÇİĞLİ  FEN LİSESİ  MÜDÜRLÜĞÜNE 
                                                                                                            

ÖĞRENCİNİN 

Adı ve soyadı          :..................................... 

Yatılı durumu          :..................................... 

Okul no ve sınıfı      :..................................... 

 

           Yukarıda kimliği yazılı velisi bulunduğum öğrenciniz...............................................nin evci ve çarşı izin 

durumunu aşağıda belirtmiş bulunmaktayım. Evci ve çarşı izinlerine yalnız gidebilir doğacak her türlü 

sorumluluk bana aittir. 

             Gereğini  arz ederim. 

 

ÖĞRENCİ VELİSİNİN 

ADI VE SOYADI            :........................................... 

ADRESİ                            :...........................................                                    ......../......../2018                                                                                                                              

TEL                                    :........................................... 

 

EVCİ  DURUMU          :            

HER HAFTA.................    (      )   

15 GÜNDE......................  (      )  

Bir ayda ......................... .  (      ) 

UZUN TATİLLERDE....   (      ) 

Yalnız evci çıkabilir,......     (      ), Ben alırım (      ), Yazılı belge gönderirsem çıkabilir(     ) 

 

EVCİ ÇIKABİLECEĞİ KİŞİ VE ADRESLER 

1-............................................................................................................................................ 

2-........................................................................................................................................... 

3-............................................................................................................................................ 

 

Cuma akşamından Pazar 18. 00’a kadar evci sayılmasını(  ) 

Cuma akşamından Pazartesi 8. 30 ‘a kadar evci sayılmasını(  ) 

Evci çıkmamasını (  ) 

talep ediyorum. 

 

ÇARŞI İZNİ: Hafta sonları ve Okul yönetiminin uygun gördüğü zamanlarda çarşı iznine çıkmasına izin 

veriyorum. 

 

Öğrenci Velisi                                                                                

ADI SOYADI                                                                                      Pans. Sor. Md. Yrd. 

 ……………………..  

  İmza                                                                                                                       
 

 

UYGUNDUR 

…/…/2018 

       

İsmail BELGE 
Okul Müdürü 

NOT: 

*Okula ilk kayıtta ve her öğretim yılı başında veli evci çıkaracağı adresler için dilekçeyle müracaat etmek zorundadır. 

*Evci izninde yanında kalınacak kişinin ve ailenin öğrenciyle birinci dereceden yakın akraba olması gerekmektedir. 
*Evci çıkılacak kişi veya ailenin açık adres, telefon ve her türlü kimlik bilgileri yazılacak. Değişiklikler idareye bildirilecektir. 
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                                           (İzin Muvafakat Belgesi)                              EK-6 

     

   

ÇİĞLİ  FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE 

                                                                                                                                                           

  

Öğrencinin  

 

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

 

Sınıf ve No     :.................................................................... 
 

         Yukarıda adı soyadı ve sınıf no’su belirtilen velisi bulunduğum, okulunuz öğrencisinin, 

okulunuzdaki öğrenimi süresince aşağıda belirtilen hususlarla ilgili her türlü muvafakat 

veriyor ve öğrencinin tüm sorumluluğunu kabul ediyorum. 

1-Öğrenim süresince okulun düzenlediği her türlü etkinlik; (kurs, proje, toplantı, yarışma, 

sosyal sportif ve kültürel etkinlikler,  gezi, gözlem ve inceleme) için. 

2-Okulca düzenlenen her türlü antrenman, müsabakalar, yarışmalar ve proje çalışmaları için 

3-Hafta sonları evci, çarşı izni ve Özel Öğretim Kursu nedeniyle okuldan ayrılması için 

4-Hafta içi dersler zamanı ve ders dışı zamanlarda verilecek her türlü izinler için 

5-Yarıyıl dinlenme tatili bayram tatili ve benzeri her türlü tatillerde okuldan ayrılabilmesi için 

6-Disiplin cezası sebebiyle okuldan eve gelebilmesi için 

7-Hafta sonu, okul dışı özel eğitim kursları vb. izni alan öğrencilerin, gidiş, dönüşleri yalnız 

yapabilmesi için izin veriyor ve her türlü sorumluluğu kabul ediyorum. (Hafta içi izin 

verilmemektedir.) 

8.Gerektiğinde akşamları nöbetçi öğretmen veya idareci eşlinde hastaneye götürülüp tedavi 

ettirilmesini, gündüz imkânlar dâhilinde hastaneye gitmesini/götürülmesi kabul ediyorum. 

 

 

 

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

                                                                                                 

       Veli Cep Tel:                                                        Öğrenci Velisinin (Yasal Vasisi)            

……………………………                                                     Adı ve Soyadı 

                                                                                                          imza 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                         T.C 

İZMİR VALİLİĞİ 

Çiğli Fen Lisesi Müdürlüğü 

                                                            

   

 
                                        (PANSİYON – ÖĞRENCİ SÖZLEŞMESİ)                                   Ek -7               

 

Öğrencinin Pansiyon İdaresine Karşı Sorumlulukları 

1) MEB tarafından kabul edilen ve kabul edilecek pansiyon yönetmeliklerine ve bu yönetmeliklere uygun yapılan her türlü 

uygulamaya uyacağım. İlan tahtasını sık sık okuyacağım, ayrı bir uyarıya meydan vermeden ilanları kendim takip edeceğim. 

2) MEB ve yurt iç yönergesine göre yasaklanan, maddi değeri yüksek eşyayı, öğrenci harçlığı limitinin üstünde parayı, 

reçeteli veya reçetesiz ilaçları vb. malzemeyi çantamda, valizimde, dolabımda bulundurmayacağım. 

3) Etüt saatlerinde cep telefonumun açık olmasının suç olduğunu, cep telefonumdaki mesajlardan sorumlu olduğumu, 

telefonumu başkalarına kullandırmayacağımı, cep telefonumun numarasını yurt idaresine vermem gerektiğini biliyorum. 

4)  Kurumun ve arkadaşlarımın eşyalarına verdiğim her tür zararı, itiraz etmeksizin ödeyeceğim. 

5)  Verdiğim adres veya telefonda meydana gelecek değişiklikleri mümkünse aynı gün, değilse ertesi gün okul ve yurt 

idaresine bildireceğim. 

6) Yurdun bahçesinin dışına dahi izinsiz çıkmayacağım. Her nereye gidersem gideyim kesinlikle izin alacağım. İzin almadan 

yurdun bahçesine bile çıkmamın yasak olduğunu biliyorum. 

7) Hastalandığımda yurt idaresine haber vereceğim, doktorun verdiği ilaçları yurt idaresine teslim edeceğim. Raporluyken ya 

revirde istirahat edeceğim yada evci izni kullanacağım. Rapor aldıktan sonra evci iznine çıkmayıp, gündüz pansiyonda 

bulunmadıktan sonra akşam pansiyonda kalınmayacağını biliyorum. 

8) Sabah pansiyonu zamanında terk edip doğrudan okula gideceğim 1. derse geç kalmayacağım. Pansiyonda kalıp özürsüz 

devamsızlık yapmanın ve derse geç kalmanın disiplin suçu olduğunu biliyorum.  

9)Evci izinlerimi formda belirttiğim adreste geçireceğim, velimin izni olmadan bir yere asla gitmeyeceğim. Evci-çarşı izni, 

Özel Öğretim Kursları izni için yurt idaresine yaptığım beyanların sonucunu şimdiden kabul ediyorum. 

10) Pansiyona yasaklanan maddeler getirmeyeceğim. Arkadaş, misafir vb. kişileri barındırmayacağım. Pansiyona girişte ve 

odalarda her an arama yapılabileceğini bu durumların tespitinin disiplin suçu olduğunu biliyorum.  

11) Akşam Pansiyon giriş saatinden sonra pansiyona gelmenin, gece pansiyondan ayrılmanın suç olduğunu biliyorum. 

Pansiyon giriş saatinden sonra Özel Öğretim Kursu, Özel ders, Halı saha, Spor salonu, Düğün-nişan vb. etkinliklere katılıma 

izin verilmeyeceğini, bu taleplerin öğrencinin evci veya çarşı izninde giderileceğini biliyorum. 

12) Yemekhane, yatakhane, etüt salonları ve okulda nöbetçilik yapacağımı, nöbetlerin tutulmamasının disiplin suçu olduğunu 

biliyor ve kabul ediyorum. 

13) Pansiyonda asılı “iç yönerge” ve tüm birimlerin kullanma talimatlarını okudum. Aksine davranmanın suç olduğunu 

biliyorum 

13) (Paralı kalanlar için) Yurt taksitlerinin yılda biri peşin, üç taksit halinde ve Eylül, Kasım, Şubat, Nisan  aylarının en geç 

10’una kadar ödendiğini, belirtilen tarihlerde ödemediğim takdirde yurttan kaydımın silineceğini biliyorum ve kabul 

ediyorum. 

 

                                                                                               ….. / .…. / 2018 

                                                                                   İmza 

                                                                                           Öğrencinin Adı – Soyadı  

 

Okulun  Sorumlulukları 

1)  Pansiyonda olumlu bir kültür oluşturmak. 

2) Öğrenci, veli ve çalışanlar arasında ayrım yapmamak. 

3) Pansiyonu ve öğrencinin ihtiyaçları doğrultusunda sürekli geliştirmek. 

4) Öğrencilerin, velilerin ve okul çalışanlarının kendilerini ve fikirlerini ifade edebilecekleri fırsatlar yaratmak. 

5) Pansiyonun işleyişine ait kararların ve kuralların uygulanmasını takip etmek. 

6) Pansiyon – toplum ilişkisini geliştirmek. 

7) Pansiyonu işleyişi ve yönetimi konusunda ilgili tarafları düzenli aralıklarla bilgilendirmek. 

8) Pansiyon ve çevresinde şiddet içeren davranışlara kesinlikle izin vermemek. 

9) Pansiyonlarda kalan öğrencilerin ders saatleri dışında eğitimleri ile ilgilenmek. 

10)Öğrencilerin çalışma zaman ve yerlerinde, etütlerde sessizce ders çalışmalarını sağlamak ve gerektiğinde onların çalışma 

sırasında derslerde karşılaştıkları güçlüklerin çözümüne yardımcı olmak. 

11) Banyo, çamaşırhane, bulaşıkhane, yatakhane, tuvalet ve lavaboların temiz ve tertipli tutulmasını sağlamak. 

12) Yatılı öğrencilerin disiplin, düzen ve temizliğini sağlamak. 

13) Sözleşmede esas alınan yasal düzenlemelerin uygulanmasını sağlama 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  İsmail BELGE  

  

Pans.Sor.Md. Yrd.                                                                                          Okul Müdürü           

 

 



                                                                         T.C 

İZMİR VALİLİĞİ 

Çiğli Fen Lisesi Müdürlüğü 

                                                            

   

         

 

 

                                   (PANSİYON – VELİ SÖZLEŞMESİ)                           EK-8 

           
                Velisi bulunduğum …….. sınıfı, ……..nolu …………………………… nın okulunuz pansiyonunda 

parasız  / paralı yatılı olarak kalmasını istiyorum. Yatılılığa kabul edildiği takdirde aşağıdaki yazılı maddeleri 

kabul ediyorum. 

 

Velinin Yurt İdaresine Karşı Sorumlulukları 

1)  Öğrencimin,  MEB tarafından kabul edilen ve kabul edilecek pansiyon yönetmeliklerine ve bu yönetmeliklere 

uygun yapılan her türlü uygulamaya uymasını sağlayacağım. 

2)  Veli toplantılarında çoğunlukla alınan her tür karara, pansiyon iç yönergesinde belirtilen zaman çizelgesi ve 

tüm kurallara uyacağım. Pansiyon iç yönergesindeki kurallara uymadığında okul idaresi tarafından alınacak 

tedbirleri kabul ediyorum 

3)  Velisi bulunduğum öğrencinin kurum eşyalarına, arkadaşlarının eşyalarına verdiği her tür zararı, itiraz 

etmeksizin ödeyeceğim. 

4)  Verdiğim adres veya telefonda meydana gelecek değişiklikleri mümkünse aynı gün, değilse ertesi okul ve 

yurt idaresine bildireceğim. 

5)  Pansiyon idaresi tarafından öğrenci aracılığı ile, resmi yazı ile, sabit telefonla, cep telefonuyla veya cep 

telefonu mesajı ile çağrıldığımda en kısa zamanda geleceğim. 

6) Bakanlıkça ve yurt iç yönergesince yasaklanan maddi değeri yüksek eşyayı, öğrenci harçlığı limitinin üstünde 

parayı, reçeteli veya reçetesiz ilaçları, vb. malzemeyi öğrencimin üzerinde ve yanında bulundurmaması 

gerektiğini biliyorum. 

7) Yurdun ziyaret saatleri dışında önemli bir durum olmadıkça ziyaret için öğrenciyi çağırmayacağım, etüt 

saatlerinde öğrencime telefon açmayacağım. Etüt saatlerinde cep telefonunun açık olmasının yasak olduğunu 

biliyorum. Öğrencimin uymasını sağlayacağım. 

8) Öğrencimin rahatsızlanıp hastaneye gönderilmesi durumunda, saatine bakmaksızın ilgileneceğim. 

9)  Öğrencimin hafta sonu izinlerini ilişikteki formda verdiğim adreste geçirmesini, verdiğim adreste herhangi 

bir sorun olursa yasal sonuçlarını, öğrencimin idareden gizli başka bir adreste kalması veya pansiyondan izinsiz 

ayrılması halinde meydana gelecek olumsuzluklarda kanuni sorumlulukları kabul ediyorum. 

10) Öğrencimin yurtta kalırken yemekhane, yatakhane, etüt salonları ve okulda nöbetçilik yapacağını biliyorum, 

nöbetlerin tutulmamasının disiplin suçu olduğunu biliyor ve kabul ediyorum. 

11)  Öğrencimdeki bütün rahatsızlıkları doğru ve açık bir şekilde yurt idaresine bildireceğim. Önceden var olan 

ve beyan etmediğim ancak daha sonra ortaya çıkan rahatsızlık neticesinde öğrencimin yurtta kalması sakıncalı 

olursa öğrencimi yurttan alacağımı, yasal sonuçlarına katlanacağımı biliyor ve kabul ediyorum. 

12) (Paralı kalanlar için) Yurt taksitlerinin yılda bir peşin, üç taksit halinde ve Eylül, Kasım, Şubat, Nisan 

aylarında ayın onuna kadar ödendiğini, belirtilen tarihlerde ödemediğim takdirde öğrencimin yurttan kaydının 

silineceğini biliyorum ve kabul ediyorum. 

13) Pansiyon- Öğrenci sözleşmesinde öğrencimin uyacağı kurallar hakkında bilgi sahibiyim. Bu kurallara 

öğrencimin uymasının takipçisi olacağım. MEB’ce uygulanan ilgili mevzuata göre hareket edeceğim ve 

öğrencimle ilgili değişikleri zamanında okula bildireceğim. Aksi durumda İdarece alınacak tedbirleri kabul 

ediyorum. 

 

                                                                                                …. / …. / 2018 

İmza 

                                                                                         Velinin Adı – Soyadı  

 

  

 

 

                                                                                                                     İsmail BELGE 

Pans. Sor. Md. Yrd.                                                                                    Okul Müdürü 
                                             


