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                            İÇİNDEKİLER                                                              SAYFA NO 

 

1. OKUL MÜDÜRÜMÜZÜN VELİ VE ÖĞRENCİLERİMİZE MESAJI    3-4-5 

2. KAYIT KABUL ŞARTLARI              6-7 */** 

3. GÜNDÜZLÜ ÖĞRENCİ DİLEKÇESİ                             8** 

4. PANSİYON MÜRACAAT DİLEKÇESİ                        9 * 

5. YATILI ÖĞRENCİ EVCİ ÇIKIŞ FORMU                       10* 

6. ÖĞRENCİ VELİLİĞİ DİLEKÇESİ             11** 

7. VELİ SORUMLULUK FORMLARI            12-15*/** 

8. ÖĞRENCİ BİLGİ FORMU             16*/** 

9. MADDİ DURUM BEYANNAMESİ (EK-1)                     17* 

10. ZİMMET TUTANAĞI                                                             18* 

11. PANSİYON ÖĞRENCİ-VELİ-OKUL SÖZLEŞMESİ                     19-20* 

12. MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER              21 

13.  SAĞLIK                 21 

14. YATILI ÖĞRENCİNİN GETİRECEĞİ EŞYALAR          22 

15. YATILI ÖĞRENCİNİN UYACAĞI ODA KURALLARI         23 

*Yatılı öğrencilerin dolduracağı evraklar 

**Gündüzlü öğrencilerin dolduracağı evraklar 

*/** Yatılı ve gündüzlü öğrencilerin dolduracağı evraklar 

Sayın velilerimiz, öğrencinizi kayıt yaptırmaya gelirken kayıt evrakınızı kılavuza göre doldurarak geliniz. Eksik evrak ile kayıt 

yapılmayacaktır.  
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 Sayın Veli; 

  

 Eğitim ve öğretim çok yönlü ve uzun soluklu çalışmaları içeren faaliyetlerdir ve 

öğrencilerimizin davranışlarında istekli olarak olumlu değişikler yapmayı temel amaç olarak benimser. 

Bu bağlamda öğrenciniz okulumuza kayıt olduğu ilk günden mezun olacağı güne kadar birçok eğitim 

ve öğretim faaliyetlerine katılacak, akademik ve sosyal gelişimini en iyi şekilde sağlayacaktır. Mezun 

olduktan sonra da büyük Kepir ailesi mensubu olarak aramızda yer almaya devam edecektir. Bu köklü 

ailenin bir ferdi olarak okulumuzla olan bağını daima devam ettirecektir. 

               

 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında Kepirtepe ailesine katılmanızın sevincini sizlerle paylaşma 

mutluluğunu yaşıyorum. 

  Kılavuzumuzu dikkatlice okumanızı öneriyor ve bunun velisi bulunduğunuz öğrencinize 

rehberlik yapmanız açısından sizlere faydalı olacağına inanıyoruz. 

           Sayın Velimiz, 

 Kepirtepe Anadolu Lisesinin akademik ve sosyal çalışmaları hakkında birkaç söz söylemek 

isterim: 

 AKADEMİK BAŞARIDA DAİMA EN ÖN SIRALARDA YER ALMIŞTIR 
 Kepirtepe, son beş yıllık üniversite yerleştirme başarısı ve yerleştirilen üniversitelerin 

niteliği bakımından kendi türündeki okullar arasında en ön sıralarda yer almaktadır. 

(Son beş yıllık sonuçlarımızı okulumuz web sitesinde “Başarılarımız” kategorisinden 

takip edebilirsiniz.)  

http://kepirtepe.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/39/05/345367/dosyalar/2017_08/23145

430_yerleYtirme_2017.pdf?CHK=bbc3e0178e4e0149f508960404981485 

 

 Son beş yıllık YGS/TYT(1. Basamak) puan ortalamasında ilimizde yine kendi türü 

okullar arasında ilk sırada yer almaktadır. 

https://www.facebook.com/KepirtepeAnadoluLisesi 

 

ÜNİVERSİTE SINAVLARINDA ELDE EDİLEN TÜRKİYE DERECELERİMİZ: 

 2009,2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 yıllarında elde edilen Türkiye başarılarımız, 

akademik başarıdaki kurumsal kimliğimizi yansıtmaktadır. (Lütfen hazırlanan broşürümüzü 

inceleyiniz.) 

ÖN YÜZ; meb_iys_dosyalar/39/05/345367/dosyalar/2018_07/05125453_2016Brosurson.jpg 

ARKAYÜZ; 

meb_iys_dosyalar/39/05/345367/dosyalar/2018_07/05125452_2016BrosurArkason.jpg 

http://kepirtepe.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/39/05/345367/dosyalar/2017_08/23145430_yerleYtirme_2017.pdf?CHK=bbc3e0178e4e0149f508960404981485
http://kepirtepe.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/39/05/345367/dosyalar/2017_08/23145430_yerleYtirme_2017.pdf?CHK=bbc3e0178e4e0149f508960404981485
https://www.facebook.com/KepirtepeAnadoluLisesi
http://kepirtepe.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/39/05/345367/dosyalar/2018_07/05125453_2016Brosurson.jpg
http://kepirtepe.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/39/05/345367/dosyalar/2018_07/05125452_2016BrosurArkason.jpg
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AKADEMİK BAŞARI İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALARIMIZ: 

 OKUL KURSLARI: Talep olması durumunda hemen her dersten okul kursu açılmaktadır ve 

kurslarımız alanında oldukça iddialıdır. En yetkin öğretmenler tarafından verilen okul 

kurslarında öğrencilerimizin ders başarıları yakından takip edilmekte ve başarı durumuna göre 

seviye sınıfları yapılmaktadır. 

 DENEME SINAVLARI: Son sınıf öğrencilerimize öğretim yılı içerisinde 15 ayrı TYT ve 

AYT sınavları yapılmaktadır. Ara sınıflarımıza ise 5 deneme sınavı uygulanmaktadır. Bu 

sınavlarla öğrencilerimizin üniversite sınavları için ön hazırlık yapılmakta, akademik 

seviyeleri ölçülmektedir. Sonuçları da çok kısa bir zaman diliminde velilerimiz ve ilgili rehber 

öğretmenlerimizle paylaşılmaktadır. 

 DERS FÖYLERİ VE KONU TARAMA TESTLERİ: Birçok dersten öğrencilerimize, 

konuların kavranma düzeylerinin ölçülmesi ve kazanımların ne oranda elde edildiğinin 

anlaşılabilmesi için tarama testleri uygulanmaktadır ve sonuçları zümre öğretmenlerince 

değerlendirilmektedir. 

 YATILI ÖĞRENCİLER İÇİN ETÜT ÇALIŞMALARI: Yatılı olarak kalmakta olan 

öğrencilerimiz için ayrıca her gün 3 etüt saati bulunmaktadır. Bu etütlerde öğrencilerimiz, 

öğretmenleri nezaretinde çalışmalarını sürdürmektedirler. Ayrıca bu etütlerde birebir ders 

alma imkânları da bulunmaktadır.  

 SORU SOR, CEVAP VER PROJELERİ: Okulumuz genelinde akademik başarının 

devamını sağlamak ve bu konuda kurumsal kültür oluşturmak amacıyla farklı eTwinning 

projeleri oluşturulmuştur. Bu proje panolarında öğrenciler sorularını sormakta ve anında diğer 

öğrenciler tarafından da yanıtını alabilmektedir. 

 

ÖĞRENCİ KOÇLUĞU SİSTEMİ:  

Öğrencilerimiz alanında yetkin öğretmenleri tarafından öğrenci koçluğu ya da danışmanlığı 

adı verdiğimiz bir rehberlik faaliyeti ile yakından takip edilmektedirler. Bu sayede 

öğrencimizin akademik başarıları sosyal ve kültürel etkinliklere olan eğilimleri ve meslek 

tercihleri konusunda eğitimler verilebilmektedir. 

SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLERİMİZ:  

Öğrencilerimiz akademik başarının yanında okulumuzda kendini sosyal ve kültürel etkinlerle 

de geliştirme olanağına sahiptir. Tiyatro, Şiir, Edebiyat, Spor, Resim, Müzik ve daha birçok 

etkinliklerde kendini tanımlayabilir ve sosyal gelişimini en iddialı şekilde sürdürebilir. (Bu 

alanda yapılan çalışmalar ve elde edilen ulusal ve uluslararası dereceler için lütfen web 

sitemizin “Basında Kepirtepe ve Bültenimiz” bölümünü inceleyiniz.)  

http://kepirtepe.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/39/05/345367/dosyalar/2018_06/08134024_bYl

ten_5.sayY.pdf?CHK=bbc3e0178e4e0149f508960404981485 

 

ŞEHİR DIŞINDA OLMA AVANTAJI:  

Okulumuz kampüsünün şehir merkezinden uzakta olması öğrencilerimizin güvenliği açısından 

son derece önemli bir avantaj oluşturmaktadır. Okul çevrelerinden gelebilecek olumsuz 

etkilerden uzak ve sakin bir eğitim ortamı mevcuttur. Bu sayede öğrencilerimiz kötü 

alışkanlıklardan da daha fazla korunabilmektedirler. Ayrıca Kepirtepe Kampüsüne şehir içi 

dolmuş ya da servislerle rahatlıkla ulaşılabilmektedir.  

 

 

http://kepirtepe.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/39/05/345367/dosyalar/2018_06/08134024_bYlten_5.sayY.pdf?CHK=bbc3e0178e4e0149f508960404981485
http://kepirtepe.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/39/05/345367/dosyalar/2018_06/08134024_bYlten_5.sayY.pdf?CHK=bbc3e0178e4e0149f508960404981485
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YEMEKHANE İMKÂNI:  

Öğrencilerimiz öğle aralarında okulumuzun yemekhanesinden 4 çeşit yemek yeme imkânına 

sahiptir. Ayrıca okul kantini de mevcuttur. Bu sayede öğrenciler kampüs içerisinde sağlıklı 

beslenme ihtiyacını rahatlıkla karşılayabilmektedirler. 

 

SOSYAL VE KÜLTÜREL ALANLAR:  

Kampüs içerisinde Kapalı Spor salonu, Hemşiresi bulunan Revir, Tiyatro salonu, Müzik 

Atölyesi, Resim atölyesi, Z Kütüphane, Sinema salonu, Konferans Salonları, 360 m
2
’lik ayrı 

ayrı tam donanımlı Biyoloji, Kimya ve Fizik Laboratuvarları, Okul Müzesi, Etüt Salonu ve 

53.000 m
2
’lik yeşil alan mevcuttur. Öğrencilerimiz ihtiyaç duydukları sosyal alanlarda bu 

birimleri 7 gün 24 saat esasına göre kullanabilme imkânlarına sahiptirler. (Lütfen web 

sitemizin “Okulumuz” başlığı altında yer alan Z Kütüphane tanıtım filmini izleyiniz.) 

http://kepirtepe.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/39/05/345367/icerikler/z-kutuphane-

tanitimi_3172946.html?CHK=bbc3e0178e4e0149f508960404981485 

 

80 YILLIK OKUL KÜLTÜRÜ:  

On binlerce mezunu bulunan okulumuzun kültürü ancak yaşayarak öğrenilebilir.  

Lütfen tanıtım filmimizi,: Kepirtepe Türküsünü ve Kepirtepe Marşını aşağıdaki linklerden 

izleyiniz: 

 

YATILILIK İMKÂNI VE BÖLGE OKULU:  

Erkek yatılı imkânına sahip olan okulumuza 127 öğrenci il dışından gelmektedir. Bu sayede 

çevre iller ve ilçeler için bir bölge okulu vasfı taşımaktadır. Okulumuzda öğrenim gören her 

erkek öğrenci yatılı imkânından yararlanma hakkına sahiptir. 

 

PROJELER VE KÜLÜPLER:  

Okulumuz Erasmus, IPA ve eTwinning projelerinde aktif olarak yer almaktadır. Bu projelerle 

öğrencilerimizin akademik ve sosyal gelişimleri hedeflenmektedir. Ayrıca 14 ayrı 

kulübümüzün çalışmaları devam etmektedir. 

 

 

TANITIM FİLMİ İÇİN; 

http://www.eba.gov.tr/video/izle/3636d0ce1b61bae934f048899d98294e05d566ce7a001 

https://www.youtube.com/watch?v=6wZUTqQu10w 

KEPİRTEPE TÜRKÜSÜ İÇİN;  

http://kepirtepe.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/39/05/345367/icerikler/kepirtepe-

turkusu_3223896.html?CHK=bbc3e0178e4e0149f508960404981485 

KEPİRTEPE MARŞI İÇİN; 

http://kepirtepe.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/39/05/345367/icerikler/kepirtepe-

marsi_3215733.html?CHK=bbc3e0178e4e0149f508960404981485 

FİZY YARIŞMASI İÇİN; 

https://www.youtube.com/watch?v=25AqgKWJPYI 

İLETİŞİM: 

Tel: 0 288 4171172 

Fax: 0 288 4171659 

http://kepirtepe.meb.k12.tr/tema/index.php 

 https://www.facebook.com/KepirtepeAnadoluLisesi 

http://kepirtepe.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/39/05/345367/icerikler/z-kutuphane-tanitimi_3172946.html?CHK=bbc3e0178e4e0149f508960404981485
http://kepirtepe.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/39/05/345367/icerikler/z-kutuphane-tanitimi_3172946.html?CHK=bbc3e0178e4e0149f508960404981485
http://www.eba.gov.tr/video/izle/3636d0ce1b61bae934f048899d98294e05d566ce7a001
http://kepirtepe.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/39/05/345367/icerikler/kepirtepe-turkusu_3223896.html?CHK=bbc3e0178e4e0149f508960404981485
http://kepirtepe.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/39/05/345367/icerikler/kepirtepe-turkusu_3223896.html?CHK=bbc3e0178e4e0149f508960404981485
https://www.youtube.com/watch?v=25AqgKWJPYI
http://kepirtepe.meb.k12.tr/tema/index.php
https://www.facebook.com/KepirtepeAnadoluLisesi
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 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ KAYIT KABUL ŞARTLARI 
Okulumuza Yerleşen Tüm Öğrenciler Tarafından Kayıt Esnasında Teslim Edilecek Belgeler. 

 

A. GÜNDÜZLÜ ve YATILI TÜM ÖĞRENCİLER İÇİN: 

 

 1.  Sınav Sonuç Belgesi (Okulumuzdan da temin edilebilir) 

 2.  Nüfus cüzdanının fotokopisi, (1 adet) 

 3.  İki (2) adet vesikalık fotoğraf. 

 4.  100 TL SMS Ücreti 

 5.  5 top fotokopi kağıdı (A4) 

 6. Yemek ücretleri okullar açıldıktan sonra aylık olarak alınmaktadır. (Günlük yemek bedeli: 6, 

      05 TL) 

                                  

B. YATILI ÖĞRENCİLER İÇİNAYRICA: 

 

 (Gündüzlü öğrencilerden alınacak belgeler, yatılı öğrencilerden de alınacaktır.) 

 

1. Paralı / Parasız Yatılılık Başvuru Dilekçesi (Okuldan temin edilecek) 

 2.   Sağlık Raporu  (Tek hekim tarafından düzenlenmiş) (Yat. Burs. Yön. 19-(1)/b mad.) 

 3.  Öğrenci ailesinin maddi durumunu gösteren beyanname ( Bu kılavuzun ekinden alınacak  

      EK-  1) (Yat. Burs. Yön.19-(1)/c mad.) 

4- Ailenin kişi başına düşen gelir miktarını gösteren belgeler. (Maaş bordrosu, Vergi 

Dairesinden alınacak gelir durum belgesi, geliri olmadığına dair belge vs. Bu ve benzeri 

belgelerden durumunuza uyan hangileri varsa o belgeleri hazırlamanız gerekir.) 

 

 Ailenin bir önceki mali yıla (2018) ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net 
miktarın, içinde bulunulan mali yılın (2018) Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun ( M ) 
işaretli cetvelinde belirtilen Milli Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyon ücretinden  
(3370 TL nin) en azının 4 katını geçmemek kaydıyla (13480 TL – 
onüçbindörtyüzseksen TL) maddi imkânlardan yoksun bulunmak.(Yat. Burs. Yön.5-
(1)/d mad.) durumunda parasız yatılılık söz konusudur. 
 

 5. Aile nüfus kayıt örneği, 

 6. Nüfus Müdürlüğünden alınacak Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgah) 
 7. Evci Çıkış Dilekçesi (Hafta sonları için) (Okuldan temin edilecek) 
 8. Veli Sözleşmesi (Pansiyon kuralları ile ilgili) (Okuldan temin edilecek) 
 9. Taahhütname (Sorumluluğuna verilecek eşyaların korunması ile ilgili) (Okuldan temin 

edilecek) 
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PARALI YATILI KALACAK ÖĞRENCİLER İÇİN; 
 
 
Paralı Yatılılık için ilk taksit peşin alınacaktır. (842,50 TL) 
 

 

           AÇIKLAMALAR: 

        1) Okulumuza kayıt yaptıran öğrenciler, istemeleri ve parasız yatılılık şartlarını taşımaları 

kaydıyla(Yat. Burs. Yön.19. mad.) parasız yatılılık ve bursluluk sınavına girip girmediklerine 

bakılmaksızın kontenjan durumu ve okula giriş puanları esas alınarak okul müdürlüğünce yapılacak 

sıralamaya göre kayıtlı bulundukları okulumuza ait pansiyona parasız olarak yerleştirilir.(Yat. Burs. 

Yön.18-(1) mad.) 

          2)İlköğretim okullarında burslu ve okulumuzda parasız yatılı veya burslu okuyan öğrencilerin 

parasız yatılılığı veya bursluluğu, ortaöğrenimlerini tamamlayıncaya kadar devam eder.(Yat. Burs 

Yön.24-(1) mad.) 

         3) Parasız yatılılık veya bursluluğun sona ermesi ise Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi 

Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği” ilgili maddesinde 

belirtilen hallerde gerçekleşir. 

          4) Bu öğrencilerin bursları, bursluluk sınavını kazanarak kuruma kayıt yaptırdıkları tarihi 

izleyen Ekim ayı başından itibaren okullarınca ödenir. Ödemeler üçer aylık dönemler hâlinde yapılır 

ve ödemelere tatil aylarında da devam edilir.  

          5)İlköğretim okulunu bitiren öğrencilerin bursları, okulumuza devam etmeleri halinde kesilmez. 

İlköğretim okullarından burslu olarak mezun olan öğrenciler, okulumuza kayıt yaptırırken, 

ilköğretimde burslu olduklarını beyan etmeleri üzerine müdürlüğümüzce öğrencilerin burs nakli 

elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Bu öğrencilerin bursları, yeni kayıt oldukları 

müdürlüğümüzce, mezun oldukları tarihi takip eden aybaşından itibaren ödenecektir. 

        6)Bakanlığa bağlı kurumlardan ayrılan, parasız yatılılığa geçen öğrencilerin bursları, ayrıldıkları 

tarihi takip eden aybaşından itibaren kesilir. 

        7)Parasız yatılı öğrencilere ayrıca burs verilmez. 

        8) Parasız yatılı ve burslu öğrencilerin muayene ve tedavi giderleri Bakanlıkça karşılanır. Bu 

öğrencilerin tedavileri devam ettiği sürece, durumlarını en geç bir hafta içinde müdürlüğümüze 

bildirmeleri şartıyla parasız yatılılık veya burslulukları devam eder.  
        9)Parasız Yatılılık ve bursluluk sınavına başvuru veya kayıt ve kabul süresinde, ihtiyaç 

duyulduğunda ailenin maddi durumunu gösteren beyanname ve eklerindeki bilgiler, okul 

müdürlüğümüzce 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. 

      10) Okulumuza yeni kayıt olan öğrenci nakilleri; M.E.B Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 

hükümlerine göre değerlendirilecektir.  
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                        KEPİRTEPE ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE 
                                                                                              

                                                                                                 LÜLEBURGAZ                                               

 

 

 

 
          Velisi bulunduğum okulunuz ………...sınıfından …........nolu öğrencisi ……………………………..’nın 

gündüzlü olarak öğrenim görmesini istiyorum ve öğle aralarında dışarıya çıkmasına izin 

veriyorum.  

         Gereğini bilgilerinize arz ederim 

 

 

 
                                                                                                      ../    /2019 

                                                                                                                 Veli Adı Soyadı 

                                                                                                                    İmza 

Adres: 

 

 

 

 

 

Tel: 

 

 

 

(Gündüzlü öğrenciler için) 
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(Pansiyon Müracaat Dilekçesi) 

 

 

 

 

KEPİRTEPE ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE 

 

                                                                  LÜLEBURGAZ 
      Okulunuzun ….…./…. sınıfı, ……..’nolu öğrencisi  ……………………………………………‘nın 

velisiyim. Çocuğumun okulunuz pansiyonunda PARASIZ / PARALI yatılı olarak kalmasını istiyorum.  

     

       Gereğini bilgilerinize arz ederim.  

 

 

                                                                                                                                    

 

 

 

                                                                                                                                           ….. /    /2019                      

                                                                                                                                          Veli Adı/Soyadı  

 

 İmza 

 

Adres: 
 

 

 

 

                                                        

 

 

Tel: 

 

 

(Yatılı Öğrenciler için.)  
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KEPİRTEPE ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE 

                                                                                             LÜLEBURGAZ 

 

ÖĞRENCİ EVCİ ÇIKIŞ FORMU 

 

 

ÖĞRENCİNİN 

T.C.Kimlik No       :  ……………………………. 

Adı ve Soyadı         :  --------------------------------- 

Sınıf ve Numarası  :  --------------------------------- 

 Yukarıda okul kimliği yazılı olan oğlum /kızım ‘ın  Cuma günleri saat 16:00 dan Pazar günleri saat 19:00 ‘e kadar 

evci çıkmasını, evci çıktığı sürelerde veya her türlü resmi ve bayram tatili günlerinde evimde izinlerini geçirmesini, bu süre 

zarfındaki her türlü sorumluluğun oğluma / kızıma ve bana ait olduğunu, evci çıktığında okul kurallarına uymayan eylem ve 

davranışlar yaptığı takdirde Müdürlüğünüzce Ödül ve Disiplin yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak her türlü işlemi,  

ayrıca Pazar günleri saat 19:00’de veya tatil bitimlerinde çocuğumu okulunuza teslim etmeyi kabul ve taahhüt ediyorum. 

/       / 2019 
İZİN VEREN  VE EVCİ VELİLİĞİNİ KABUL EDEN: 

 

Baba İse Adı Soyadı-İmzası:-------------------------------------------/ İmza ------------------------- 

 

Anne İse Adı Soyadı İmzası:-------------------------------------------/ İmza ------------------------- 

Baba İse İş Adresi Tlf. No :----------------------------------------------------------------------------------------

------------- 

Anne İse İş Adresi Tlf. No:-----------------------------------------------------------------------------------------

------------ 

Ev Adresi Ve Tlf:. No: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

EVCİ ÇIKMAYACAKTIR: 

AÇIKLAMALAR: 

1-Çocuklarını evci çıkartmak istemeyenler evci çıkmayacak kısmındaki kutucuğu işaretleyeceklerdir. 

2-Adres değişikliği en geç onbeş gün içerisinde okul idaresine bildireceklerdir: 

                                                                                                                       

                                                                                                                              UYGUNDUR 

                                                                                                             -----/-----/2019 

                                                                                                               Okul Müdürü                                                                                                                                          

                                                                                                               Mühür ve İmza 
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(VELİ MUVAFAKAT BELGESİ) 

 

                     KEPİRTEPE ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE 

                                                                                              LÜLEBURGAZ 

 

 

 

Yatılı olarak öğrenim gören okulunuz ……..sınıfı …....nolu öğrencim 

..............………………..’nın Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre, velisinin, Okul 

Müdür Yardımcısı Mustafa ULUDAĞ’ın  olmasını istiyorum. 

Gereğini bilgilerinize arz ederim. 

 

 

 

 /     /2019 

Veli Adı Soyadı 

                                                                                                                    İmza 

Adres:…………………….. 

……………………………. 

……………………………. 

Tel:……………………….. 
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KEPİRTEPE ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 

ÖĞRENCİ VELİSİ SORUMLULUK FORMU-1 

           
                                                                                                                                .../.../2019 
ÖĞRENCİNİN                                                                                                                                 

T.C.KİMLİK NO                            :………………………………………..                                                                                                       

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

DOĞUM YERİ VE YILI                 :................................................................  

 

VELİSİNİN 

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

YAKINLIK DERECESİ                  :......................................................................  

İŞ ADRESİ VE TLF.NO                 :............................................................................................  

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

EV ADRESİ VE TLF.NO               :............................................................................................  

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

 

Okulunuza öğrenci olarak yazdırdığım ...................................oğlu/kızı ......................................... 

‘ın veliliğini aşağıdaki şartlar içinde kabul ediyorum. 

1.Öğrencinin okula devam durumu, dersleri, sağlığı ve genel davranışları ile yakından ilgileneceğim 

ve disiplin yönetmeliğine uymasını sağlayacağım. 

2.Okula ait eşya ve ders araçlarına her ne suretle olursa olsun yapacağı az veya çok zararı itiraz 

etmeksizin ödeyeceğim. 

3.Verdiğim iletişim bilgileri ve adres değiştiği taktirde durumu okul idaresine hemen bildireceğim. 

4.Okul Aile Birliği toplantılarına katılacağım. 

5.Okul yönetmeliklerinin bütün hükümlerine uygun hareket edeceğim. 

6.Öğrenciniz, maddi değeri çok yüksek bir eşyayı veya çok miktarda parayı yanında veya okulda 

bulundurmayacaktır. 

7.Kendilerine ayrılan pansiyon ve okul bölümlerinin bakım ve temizliğinden sorumlu olacaktır. 

8.Paralı yatılı öğrencimin yıl içinde pansiyon taksitlerini zamanında tamamlayacağım. 

9.Kız ve erkek öğrenci yurtlarına Okul Müdürlüğü’nden izin almadıkça girmeyeceğim. 

10.Veli değişikliği söz konusu olursa,  Okul Müdürlüğü’ne dilekçe ile  başvurup  ve  tayin edilen 

velinin kimlik bilgilerini beyan edeceğim.  

                                                                                                                                      

         Velinin İmzası                                                                                                                                         

                   UYGUNDUR 

                                                                                                                                          .../.../2019  

               

                                                                                                                               Resmi Mühür ve İmza 

( Bütün öğrenciler için ) 
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(ÖĞRENCİ VELİSİ SORUMLULUK FORMU-2) 

 

 

                     KEPİRTEPE ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE 

 

                                                                              LÜLEBURGAZ        

 

 

 Velisi bulunduğum okulunuz ....................... sınıfından .......................... nolu öğrencisi 

..................................................................’ın okulunuzda okuyacağı  süre zarfında yarı yıl 

dinlenme tatili, bayram tatili vb. her türlü resmi tatillerde okul idaresince izin verildiği 

taktirde veya cezai bir sebepten dolayı okuldan uzaklaştırılırsa yazılı bir bildiriye gerek 

kalmadan okuldan ayrılmasını kabul ediyorum. 

 

 Tatil süresi sonunda da tam zamanında okulda bulunmasını sağlayacağımı taahhüt 

ediyorum. 

 

 …../09/2019 

 

                                                                                                                       Veli adı, soyadı 

                                                                                                                        İmza        

 

 

 

 

 

 

 

 

(Bütün öğrenciler için)  
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ÖĞRENCİ VELİSİ SORUMLULUK FORMU-3 

 

 

                     KEPİRTEPE ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE 

 

                                                                               LÜLEBURGAZ 

 

 

 Okulunuz.............. sınıfından ................ nolu öğrencisi .................................................. 

‘ın velisiyim. Kepirtepe Anadolu Lisesi’nde 4 yıllık eğitim ve öğretim süresince, okulda 

yapılacak eğitim ve öğretim yönünden, toplu gezilerden veya öğrencimize gerek hafta içi, 

gerekse hafta sonu izin verilmesi ve kendi imkânlarını kullanması halinde meydana 

gelebilecek her türlü olayın sorumluluğunu kabul ediyorum. 

 Bilgilerinize arz ederim. 

  

                                                                                                                    /   /2019 

 

                                                                                                                   Velisinin Adı, Soyadı 

 

                                                                                                                         İmza ve Tarihi 

 

 

 

 
VELİ ADRESİ :................................................................................... 

 

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

 

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

 

ÖĞRENCİNİN 

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

SINIF VE NOSU :................................................................................. 

 

 

NOT:  

1.Bu dilekçe ile istenilen iznin sağlanması ayrıca okul idaresinin de iznine bağlıdır. 

2.Öğrencilere Cuma günü saat 16:00’den Pazar günü saat 19.00’e kadar evci çıkış izni velilerin yazılı müracaatı 

üzerine verilebilir. 

3.Bulaşıcı bir hastalık karşısında öğrenci hastaneye gönderilir ve durumu veliye bildirilir. 

4.Cumartesi-Pazar günlerinde memleketine gitmek üzere izin alan öğrenciler en geç Pazar günü saat 19.00 de 

okulda bulunmak zorundadırlar. Her hangi bir sağlık nedeni ile zamanında okulda bulunmayan öğrenci usulüne 

uygun rapor almak zorundadır. 
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ÖĞRENCİ VELİSİ SORUMLULUK FORMU-4 

 

KEPİRTEPE ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE 

 

                                                                                   LÜLEBURGAZ 

 

 

 

 

 

 

 
 Velisi bulunduğum okulunuz............................. sınıfından....................nolu  öğrenciniz 

...........................................................’nın okulunuzda okuyacağı süre zarfında okul idaresinin veya 

Nöbetçi/Belletici öğretmenin uygun göreceği saatlerde hafta içi veya Cumartesi-Pazar günleri Özel 

kurslar veya diğer bazı kişisel ihtiyaçlarını gidermek için (idareye haber vererek) dışarıya çıkmasını 

talep ediyorum. 

 Dışarıya çıktığı gün ve saatlerde doğacak her türlü idari ve hukuki sorumlulukları kabul 

ediyorum. 

 Gereğini arz ederim. 

 

 /    /2019 

 

                                                                                                                                 Velinin Adı ve Soyadı 

                  

                                                                                                                     İmza                                                                  

 

 

 

 

ADRES : 

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

 

              ............................................................................ 
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ÖĞRENCİNİN KİMLİK BİLGİLERİ: 

 

ADI VE SOYADI - TC KİMLİK NO:   

 

BABA ADI                                     : 

 

ANNE ADI                                     : 

 

DOĞUM YERİ VE TARİHİ          : 

 

ADRES BİLGİLERİ: 

 

İLİ - İLÇESİ …………………… : 

 

AÇIK ADRESİ                              : 

 

AİLE BİLGİLERİ: 

 

BABASININ MESLEĞİ / İŞ ADRESİ: 

 

ANNESİNİN MESLEĞİ/ İŞ ADRESİ: 

 

İRTİBAT TELEFONLARI:EV TELEFONU                              : 

 

BABA CEP TELEFONU                : 

 

BABA İŞ TELEFONU                    : 

 

ANNE CEP TELEFONU                : 

 

ANNE İŞ TELEFONU                    : 

 

ÖĞRENCİ CEP TELEFONU …...: 

 

ÖĞRENCİNİN e-mail ADRESİ… : 

 

AİLENİN MADDİ DURUM BİLGİLERİ: 

 

AİLENİN TOPLAM YILLIK GELİRİ                                       : 

 

AİLENİN TOPLAM FERT SAYISI                                           : 

 

YILLIK GELİRİN FERT BAŞINA DÜŞEN MİKTARI            : 

 

ÖĞRENİM BİLGİLERİ: 

 

MEZUN OLDUĞU İLKÖĞRETİM OKULU                             : 

 

DAHA ÖNCE BURS ALIP ALMADIĞI                                     : 

 

DAHA ÖNCE YATILI OKUYUP OKUMADIĞI                       : 

 

KİŞİSEL BİLGİLER: 

 

YATILI OKUMAYA ENGEL BİR DURUMU OLUP OLMADIĞI            : 

 

ÖNCEDEN GEÇİRDİĞİ RUHSAL VE BEDENSEL RAHATSIZLIKLAR: 

 

DÜZENLİ OLARAK KULLANMASI GEREKEN İLAÇLAR……………:                               

KULLANDIĞI TIBBİ CİHAZ VE  MALZEMELER….…………………..:                               
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EK–1 

ÖĞRENCİ AİLESİNİN MADDİ DURUMUNU GÖSTEREN BEYANNAME 

ÖĞRENCİ VELİSİNİN 

Adı Soyadı  

Öğrenciye Yakınlık Derecesi  

İşi ve İşyeri  

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 itibari ile 

bir önceki yıla ait 12 aylık toplam gelirini gösteren belge. 

Gelirin 12 ayın bulunmaması halinde 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 itibari ile bir önceki yıla ait 

12 aylık toplam gelirini gösteren belge. Gelirin 12 ayın 

bulunmaması halinde son aylık geliri esas alınarak 12 ay 

üzerinden yıllık hesaplanacaktır. 

 

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.) 

 

Velinin ve varsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu fertlerin 

adı ve soyadı ile yakınlık derecesi: 

( Aile nüfus kayıt örneği, velinin 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 durumumum yukarıdaki beyannamede belirttiğim şekilde olduğunu beyan eder, velisi 

bulunduğum ........................................................................ Lisesi ……. sınıfı öğrencilerinden 
.......................................... oğlu/kızı....... .... nolu .......................................’ın …….. yılı parasız yatılı olarak 

kabulünü arz ederim.(*) 

....... /…./2019 

Velinin 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-babası ile ilgili tedavi yardım beyannamesi, varsa diğer 

bakmakla yükümlü olduğu şahıslarla ilgili mahkeme kararı örneği. 

4- Kontenjanla ilgili belgeler. 

(*) Bu beyanname ; başvuru, kayıt-kabul ve iptal işlemlerinde kullanılacaktır.  

(**) Onay kısmı; vergi dairesi , muhasebe birimi veya ilgili kişi kurum ve kuruluşlarca onaylanacaktır. 
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2018 - 2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KEPİRTEPE ANADOLU LİSESİ  

PANSİYON ZİMMET  TUTANAĞI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Çocuğumun kullanımına sunulan yukarıda adet ve cinsi belirtilmiş olan eşyayı    eksiksiz 

ve kusursuz olarak teslim aldım. Bunlarla ilgili doğabilecek her türlü zararı okul idaresinin 

belirleyeceği bir şekilde tazmin edeceğimi kabul ve  taahhüt ederim. 

  

         

                                                                                                                  Veli Adı Soyadı 

                                                                                                                     İmza 

                                                                                                                      Tarih 

 
 

  

ADEDİ CİNSİ 

1 KİTAPLIK BAĞLANTILI ÇALIŞMA MASASI 
1 YAYLI YATAK 
1 YASTIK 
1 ELYAF YORGAN 
1 AHŞAP YATAK 
1 ELBİSE DOLABI 
1 NEVRESİM TAKIMI 
1 ETÜD MASASI 
1 ETÜD SANDALYESİ 
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PANSİYON ÖĞRENCİ VELİ OKUL SÖZLEŞMESİ 
1. DEVAM -DEVAMSIZLIK 

Çocuğunun evci çıkmasını isteyen öğrenci velileri okul tarafından verilen belgeyi adres ve 

telefon yazarak dolduracaklardır. Öğrenciler soyadı tutan 1. dereceden akrabaları yanına da evci 

çıkabilirler. 

Velisi tarafından evci izni almış öğrenciler Cuma günü törenden sonra evlerine 

gidebilirler. Bunun için, Perşembe akşam etüdünde nöbetçi öğretmene evci kartlarını imzalatmış 

olmaları şarttır. 

İzin dönüşü en geç Pazar akşamı saat 18.30’dur.Çocuklarının Pazartesi dönmesini isteyen 

veliler bunu ayrı bir dilekçe ile  belirtmek zorundadırlar. Pazar akşamı pansiyona dönen 

öğreniciler ilk iş olarak. dönerken velilerine imzalattıkları evci kartlarını etütten önce evci 

kutusuna koymak zorundadırlar. Pazartesi dönen öğrencilerse evci kartlarını Pazartesi günü en geç 

saat 17.00’ de yerlerine koymak zorundadırlar. Pazartesi bayrak törenine katılmak yönetmelik 

gereği şarttır. 

Evci kağıdını almadan ya da imzalatmadan giden, evci kağıdını imzalatmadan dönen, 

kaybeden, unutan, tahrip eden, gidiş-dönüş saatlerine uymayan öğrenciler hakkında gerekli 

disiplin işlemleri uygulanacaktır. 

Pansiyonda kalan öğrenci, raporu olmaksızın derslere yahut etütlere katılmazsa hakkında 

gerekli disiplin işlemi uygulanır. 

Öğrenci velisinin çocuğuna izin vermek gibi bir yetkisi yoktur ancak izin talep edebilir. 

Her hafta Çarşamba günü 3 saat çarşı izni vardır. 

 Hafta sonu öğrencinin dershane durumuna göre yalnız cumartesi yahut yalnız Pazar yarım 

gün olmak kaydıyla çarşı izni vardır. Çarşı iznine çıkış ve çarşı izninden dönüşlerde dijital 

yoklama çizelgesine uygun olarak yoklama alınacaktır. Bu izin esnasında öğrenci kendi 

sorumluluğunu taşımalı uygunsuz yerlerde ve uygunsuz davranışlarda bulunmamalıdır. 

2. HASTALIK 

Hastalanan öğrencilerin tedavileri gece ve gündüz özel hastanede ya da devlet 

hastanesinde yaptırılır. Acil olmayan durumlarda ücret veli tarafından ödenmek kaydıyla 

anlaşmalı taksi, acil durumlarda ise ambulans çağrılır. 

Çocuğunun idarenin bilmesi gerekli bir rahatsızlığı ya da daimi kullanması gereken 

ilaçları varsa veli bunu önceden bildirmelidir. Sorumluluk veliye aittir. 

Bulaşıcı rahatsızlığı olan hiç bir öğrenci pansiyonda kalamaz. Bildirmeyen öğrenci ve 

velisi bundan resmi olarak sorumlu tutulurlar. 

Raporlu ve cezalı öğrenciler bizzat velileri tarafından okuldan alınır ya da velilerinin 

sorumluluğu üstlenen dilekçeleriyle evlerine gönderilirler. 

3. KURSLAR 

Ara sınıfların kurslardan pansiyona dönüş saati en geç 18.30, son sınıfların ise 19.30’dur. 

Öğrencisini dershaneye gönderen her veli belirlenen zaman çizelgesi dahilinde öğrencisine 

muvafakat vermiş ve çizelgeye uymayı taahhüt etmiş demektir. 

4. ODALAR 

            Odalarda kıymetli eşya bulundurulmamalıdır. Kaybolan eşyadan idare sorumlu değildir.  

Odalarda (telefon, masa lambası hariç) her türlü elektrikli alet kullanımı yasaktır. Bulunan 

eşyalara el konulacak ve öğrenci velisine tekrarlanmaması şartıyla teslim edilecektir. Tekrarı 

halinde disiplin işlemleri uygulanacaktır. 

Öğrenciler fön makinalarını ve elektrikli traş makinelerini ortada bıraktıkları takdirde kat 

temizlikçileri, ortada bırakılan bu vb elektrikli aletleri alıp idareye teslim edeceklerdir. 

Yataklar bizzat öğrenciler tarafından düzenli olarak her gün yapılacaktır. 

Kitaplıklarda bütün defter ve kitaplar düzenli olarak dizili olacaktır. 

Odada ortada eşya olamayacak, eşyalar dolaplara konulacak, fazlalıklar ise bavul odasına 

bırakılacaktır. 

Dolap üstlerine eşya ve bavul konulmayacak, dolapta olmayan her türlü eşya bavul 

odasına konulacaktır. 
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Odalarda duvarlara, kapıya, dolap, ranza ya da kitaplıklara poster, fotoğraflar vb. şeyler 

asılmayacaktır. 

Ayakkabılar oda dışındaki ayakkabılıklara konulacaktır. 

Odada kesinlikle hiç bir yiyecek bulundurulmayacaktır. 

Odalar düzenli ve temiz tutulacaktır. 

Veliler ve diğer ziyaretçiler öğrenci ile görüşme isteklerini okul idaresine bildirmek 

zorundadırlar. 

Veliler katlara çıkamazlar. Özel durumlarda idareden izin alarak bu isteklerini 

geçekleştirebilirler. 

Pansiyon hafta içi müzik aleti çalmak yahut yüksek sesle müzik dinlemek ders çalışan 

yahut uyuyan arkadaşlarınızı rahatsız edeceğinden yasaktır.  

Odalarınız hayatınızın dört yılını geçireceğiniz hayat alanlarınızdır. Belirlenen kurallara 

uymanız sizi hayata düzenli ve disiplinli birer fert olarak hazırlayacaktır. 

5. YEMEKHANE 

Pansiyonumuzda yemek dört öğün düzenlidir. 

Dışarıdan yemek getirtmek ve odalara yiyecek maddesi ile yemekhane malzemelerini 

çıkartmak kesinlikle yasaktır. 

6. ETÜDLER 

Etüd salonu, etüd saatleri içinde bireysel ders çalışma yeridir. Etüd bittikten sonra ya da 

önce birlikte ders çalışma mekanı olarak kullanılabilir. Etüd esnasında birlikte ders çalışmak, 

sohbet etmek, müzik çalar dinlemek, cep telefonu kullanmak, bulmaca çözmek, su doku oynamak, 

gazete veya dergi okumak yasaktır. Etüdde istenen kütüphane sessizliğini ve dikkatini bozacak 

her türlü davranış yasaktır. Etüd de ancak ders çalışılabilir, ödev yapılır.. Etüd esnasında 

uyuklayan öğrenciler kesinlikle öğretmenlerince uyarılacaklardır. Etüdlere katılmak zorunludur. 

Lüzumsuz yere öğretmenlerden sıklıkla izin istenilmesi halinde idarenin duruma müdahale 

edeceğini öğrencilerimiz bilmelidirler. 

Raporlu öğrenciler (1 gün) isterlerse etütlere katılmayabilirler. 

7. GENEL 

Öğrencilerimiz pansiyonla ilgili bütün problemlerini öncelikle idareye sonra velilerine 

bildirmelidir. 

Öğrenciye tahsis edilmiş her türlü eşyanın korunması bizzat kendisine aittir. Zarar gören 

her türlü eşya zararı verene ödetilir, zarar veren bulunamazsa sorumluluk sahibi olan öğrencinin 

velisi zararı tazmin eder. Ortak kullanım eşyalarında meydana gelen zararları yapanlar 

bulunabilirse zarar yapana, bulunamazsa ortak kullanıma açık olduğundan ortak olarak bütün 

öğrencilere ödetilir. 

Velilerimiz, Okul Aile Birliği ve belletmen öğretmenlerimizin alacakları her türlü karara 

uymak zorundadırlar. 

Velilerimiz ve öğrencilerimiz her türlü şikayetlerini okul idaresine bildirdiklerinde 

kendilerine mutlaka yazılı yahut sözlü açıklama yapılacaktır. 

Paralı yatılı taksitleri Eylül, Kasım, Şubat ve Nisan aylarının son iş gününe kadar 

ödenmelidir. 

Bu sözleşme ile öğrencimiz kurallar konusunda bilgilendirilmiş velilerimiz de 

sözleşmenin şartlarına uymayı kabul etmiş demektir. 

 

OKUL MÜDÜRÜ                    ÖĞRENCİ VELİSİ                 ÖĞRENCİ 
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ÖĞRENCİLERİN MALİ HÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SAĞLIK İŞLERİ: 

 

1-Okul Pansiyonları Yönetmeliğinin 51. Maddesi : 

 

Paralı yatılı öğrencilerden her yıl Bütçe kanunu ile tespit edilen ücret alınır. Parasız yatılı 

öğrencilerin pansiyon ücretleri ise aynı miktar üzerinden Devlet tarafından karşılanır. 

 

2-Okul Pansiyonları Yönetmeliğinin 51. Maddesi: 

 

Paralı yatılı öğrencilerden ücretler    

 

I. Taksit öğrencinin kayıt olduğu gün 

II. Kasım Ayı Son İş gününe kadar 

III. Şubat Ayı Son İş gününe kadar 

IV. Nisan Ayı Son İş gününe kadar olmak üzere dört taksitle alınır   

   Taksitini zamanında ödemeyen öğrencinin paralı yatılı öğrencilikle ilişiği kesilir. 

 

 

SAĞLIK İŞLERİ 

  

        4-Okul Pansiyonları Yönetmeliğinin 48.Maddesi:  

 

           Pansiyonlardaki sağlık ile ilgili işlemler Sağlık Bakanlığı ile Bakanlık arasında yapılacak 

protokol esasları doğrultusunda yürütülür. 

 

HASTALIK DURUMUNDA İZLENECEK YOL: 

 

- Öğrenci hastalandığını ders saatleri içerisinde ise öğretmeni aracılığıyla okul idaresine, yurtta 

ise Belletici öğretmene söyler, tedavisi için kendi başına hareket etmez. 

- Okul idaresi üstüne düşeni yapabilecek durumdaysa ve yapmışsa (bilhassa gece) 

telaşlandırmamak için veliyi haberdar etmez. Doktorun tavrına, öğrencinin ve hastalığın 

durumuna göre veli haberdar edilir ya da edilmez. Bu, bize emanet ettiğiniz çocuklarınıza bizim 

yardımcı olabileceğimiz hususlarda geçerlidir. Velinin mutlaka haberdar edilmesi gerekiyorsa 

veli haberdar edilir. Aksi takdirde velimizin geceyi huzursuz geçirmemesi için okul idaresi 

elinden geleni yapar. 
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YATILI ÖĞRENCİLERİN OKULA GELİRKEN GETİRECEĞİ EŞYALAR: 

 

1-  Nevresim Takımı, Yorgan, Yastık , Giyeceği sivil, günlük elbiseler, iç çamaşırı, terlik, el havlusu, 

banyo havlusu veya  bornoz, Kişisel temizlik malzemeleri, Pijama takımı, Eşofman takımı, Spor 

ayakkabı, okul resmi kıyafetleri, traş takımları, diş fırçası ve macunu, şampuan vb.  

 

2-  ÖĞRENCİLER DOLAPLARINA SIĞACAK KADAR EŞYA GETİRMELİDİRLER. Dolap 

üstlerinde, masa ve sandalye üstlerinde bırakılan eşyalar hususunda uyarıları dikkate almayan 

öğrencilerin ortada bıraktıkları eşyaları depoya kaldırılacak yine de bütün bunları dikkate almayan 

öğrenciler hakkında gerekli işlemler yapılacaktır. Fazla eşyalar bavul içerisinde her katta bulunan 

bavul odasına konulabilir. 

Odalarda demirbaşın dışında dolap vs. olmayacaktır. ( Bütün bunlar öğrencilerimizin daha temiz ve 

düzenli bir odada yaşamaları için alınmış kararlardır.)  

 

3- Banyo terliği yanında oda terliği de gerekebilir. 

4- Öğrencilerimize battaniyeler okul yönetimi tarafından zimmetli olarak verilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okul Müdürü 
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ODALARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR 

 

 Yataklarınızı düzenli bırakınız. Her gün yapılan oda kontrolleri sebebiyle okula gitmeden önce 

mutlaka odanızı düzenleyip yatağınızı yapınız. Ortada eşya bırakmayınız. Aksi takdirde oda 

kontrolünden üç (3) defa eksi (-) alan öğrencilerin çarşı izinleri,  tekrarı halinde evci izinleri 

iptal edilecek, ayrıca hakkında disiplin yönetmeliğine göre işlem yapılacaktır. 
 Her öğrenciye kalacağı odanın ve kullanacağı dolabın birer anahtarı verilecektir. Odalarda 

kıymetli eşya bulundurulmamalıdır. Kaybolan eşyadan idare sorumlu değildir.  

 Odalarda (telefon, masa lambası hariç) her türlü elektrikli alet kullanımı yasaktır. Bulunan 

eşyalara el konulacak ve öğrenci velisine tekrarlanmaması şartıyla teslim edilecektir. Tekrarı 

halinde disiplin işlemleri uygulanacaktır.  

 Kaloriferlerin üzerine serdiğiniz çamaşırları kuruduktan sonra toplayınız. 

 Saç kurutma makinalarınızı ve şarjlarınızı prizlerde bırakmayınız. Ortada bırakılan bu vb 

elektrikli aletler kat görevlileri tarafından  alınıp idareye teslim edilecektir. 

 Kitaplıklarda bütün defter ve kitaplar düzenli olarak dizili olacaktır. 

 Odada ortada eşya olamayacak, eşyalar dolaplara konulacak, fazlalıklar ise bavul odasına 

bırakılacaktır. 

 Dolap üstlerine eşya ve bavul konulmayacak, dolapta olmayan her türlü eşya bavul odasına 

konulacaktır. 

 Odalarda duvarlara, kapıya, dolap, ranza ya da kitaplıklara poster, fotoğraflar vb. şeyler 

asılmayacaktır. 

 Ayakkabılar oda dışındaki ayakkabılıklara konulacaktır. 

 Odada kesinlikle hiç bir yiyecek bulundurulmayacaktır. 

 Odalar düzenli ve temiz tutulacaktır. 

 Veliler ve diğer ziyaretçiler öğrenci ile görüşme isteklerini okul idaresine bildirmek 

zorundadırlar. 

 Veliler katlara çıkamazlar. Özel durumlarda idareden izin alarak bu isteklerini 

geçekleştirebilirler. 

 Pansiyon hafta içi müzik aleti çalmak yahut yüksek sesle müzik dinlemek ders çalışan yahut 

uyuyan arkadaşlarınızı rahatsız edeceğinden yasaktır.  

 Odalarınız hayatınızın dört yılını geçireceğiniz hayat alanlarınızdır. Belirlenen kurallara 

uymanız sizi hayata düzenli ve disiplinli birer fert olarak hazırlayacaktır. 

 


