
 

          2019-2020 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI 

 

PANSİYON KAYIT İŞLEMLERİ VE EVRAKLARI (KIZ) 

 

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında öğrenim görmek için Vefa Lisesini tercih ettiğiniz için teşekkür 

ediyor hayırlı olmasını diliyoruz. 

 Pansiyonumuz kız öğrencilerimize hizmet vermektedir. Pansiyonumuz 100 yatak kapasitelidir. 

 

Pansiyonumuzda Hazırlık sınıflar için 15 kontenjan ayrılmıştır.  

 
Pansiyonumuzda kalmak isteyen kız öğrencilerimizi belirlemek için aşağıdaki belgeleri dilekçe ekinde 

en geç 26 Ağustos 2019 Pazartesi günü saat: 17:00’a kadar okulumuza elden teslim etmeniz veya kargo ile 

göndermeniz gerekmektedir. Yurda yerleşecek öğrencileri belirleme işlemlerinin 06 Eylül 2019 Cuma günü      

saat: 17:00’a kadar bitirilmesi planlanmaktadır.  

Okula gelirken öğrencinin yasal velisinin bulunması zorunludur. Anne Baba ayrı olup da birisi ya 

da abisi, ablası veya amcası gibi yasal velisi tayin edilmiş kişilerin belgesiyle birlikte okulumuza gelmeleri 

gerekmektedir. Öğrencinin kendisinin de gelmesi gerekmektedir. 

 

 

 
OKUL PANSİYONUNDA KALMAK İSTEYEN (YATILI) ÖĞRENCİLERDEN  

İSTENEN BELGELER 

 

1. Yatılı okumasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığına dair tek hekim tarafından düzenlenecek sağlık raporu. 

(Bu cümle raporda mutlaka yazılı olmalıdır.) 

2. Öğrencinin ve velisinin kimlik fotokopileri (kimliğin ön ve arka yüzü aynı sayfada)  

3. Aile üyelerinin T.C. Kimlik No beyanı (Nüfus Müdürlüklerinden öğrenci adına alınmış vukuatlı Nüfus Kayıt 

Örneği) (Ailenin tüm fertlerinin yazılı olması gerekmektedir.) 

4. Öğrenci ailesinin maddi durumunu gösteren beyanname (EK-1) ve ekleri. (Çalışanlar maaş aldıkları yerden, 

emekliler maaş aldığı banka şubesinden,bordro, SGK'dan yazı) 

 

▪ Öğrenci velisi çiftçi veya çalışmıyor ise; EK 1’deki ilgili yerler doldurulup veli tarafından 
imzalanacaktır. 

▪ İşçi, memur veya emekli iseniz; Maaş Belgesi. (Aylar itibariyle 2018  yılına ait 12 aylık (1 Ocak-31 Aralık ) 

toplam gelirini gösteren belge) 

▪  (Serbest meslek çalışanı iseniz; Vergi Levhanız veya SGK İle ilgili sigorta durum belgeniz.) 

Not: EK-1 Belgesi doldurulması ile ilgili açıklama son sayfadadır. 

▪ Veli veya eşi çalışmıyorsa Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan bunu belgelendirmeleri gerekmektedir. 
5. Velinin ve çalışıyorsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne babasıyla ilgili tedavi yardım beyannamesi, varsa 

diğer bakmakla yükümlü olduğu şahıslarla ilgili mahkeme kararı örneği. 

6. Sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme cezası veya daha ağır bir ceza almadığını gösteren belge. (Mezun 

olduğu okuldan alınacak) 

7. İlköğretim okulundan devlet parasız yatılı veya burslu mezun olan öğrencilerden “Parasız Yatılı veya Burslu 

Öğrenci” olduklarını gösteren belge.(Varsa mezun olduğu okuldan alınacak) 

8. Öğretmen çocukları için anne veya babasının öğretmen olduğunu gösteren belge. 

9. Pansiyonla ilgili dilekçe ve formlar (AŞAGIDA BOŞLARI BULUNAN DİLEKÇE VE FORMLAR MUTLAKA 

DOLDURULACAK VE İLGİLİ KİŞİLER TARAFINDAN İMZALANMIŞ OLACAKTIR.) 

10. 2 adet vesikalık fotoğraf 

a) Ek-1 

b) Evci ve Çarşı çıkış dilekçesi 

c) Sorumluluk Formu 

d) Taahhütname 

e) Öğrenci-Veli sözleşmesi(Ek-7) 

f)Ek-8  

 

 

 

 

file:///C:/Users/DPNG/Desktop/yurt%20evraklarÄ±/20102139_yatÄ±lÄ±kayÄ±t.pdf%23page=10
file:///C:/Users/DPNG/Desktop/yurt%20evraklarÄ±/20102139_yatÄ±lÄ±kayÄ±t.pdf%23page=10


 

PARASIZ YATILILIK ŞARTLARI: 

  Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın içinde 

bulunulan mali yılın Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun ( M ) işaretli cetvelinde belirtilen MEB Okul Pansiyon 

ücretinin 4 katını geçmemesi gerekir.  

  Ailenin 2019 yılındaki yıllık gelirinden aile fertlerine düşen kişi başı yıllık tutar 13480,00TL’nin 

altında ise öğrenci okulumuzda pansiyon kontenjanı ölçüsünde “PARASIZ YATILI” eğer ailenin yıllık 

gelirinden aile fertlerine düşen kişi başı yıllık tutar 13480,00 TL’nin üstünde ise öğrenci okulumuzda pansiyon 

kontenjanı ölçüsünde “PARALI YATILI” kalmaya hak kazanır.  

PARALI YATILILIK ŞARTLARI: 

 

1) Okul Pansiyonları Yönetmeliğinin 4. Maddesi:  
(3) Paralı yatılılığa başvuracak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır. 
a) Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 
b) Resmi ve örgün ortaöğretim kuramlarına devam ettiğini belirten öğrenci belgesine sahip olmak. 
c) Bir önceki ders yılında okul değiştirme cezası almamış olmak. 
ç) Yatılı okumasına engel rahatsızlığı bulunmadığına dair hekim raporu bulunmak. 

 
2) Yatılı öğrencilerin pansiyon ücretleri 

MADDE 51- (1) Paralı yatılı öğrencilerden her yıl içinde bulunulan mali yılın merkezi yönetim bütçe kanununda 
belirtilen ücret alınır. Parasız yatılı öğrencilerin pansiyon ücretleri ise aynı miktar üzerinden Devlet tarafından 
karşılanır. 
(2) Paralı yatılı öğrencilerin pansiyon ücretleri ilk taksiti kayıt sırasında, diğer taksitleri ise kasım, şubat ve 
nisan aylarının son işgününe kadar olmak üzere dört taksitte ödenir. Taksitini zamanında ödemeyen 
öğrencinin pansiyonla ilişiği kesilir. 
(3) Ders yılı süresince paralı yatılı öğrenci alınabilir. Herhangi bir taksit devresinde pansiyona kabul olunan 
öğrenci taksitinin tamamım ödemek zorundadır. Bir taksit devresi içinde pansiyonla ilişiği kesilen öğrenciye bu 
devreye ait taksit geri verilmez. 
 
PARALI YATILI ÖĞRENCİLERİN PANSİYON TAKSİTLERİNİ ÖDEME PLANI: 

1.TAKSİT : İlk kayıtta EYLÜL 2019: 842,50TL 

2.TAKSİT :KASIM 2019 : 842,50 TL 

3.TAKSİT : ŞUBAT  2020: MALİ YILDA BELİRLENECEK 

4.TAKSİT : NİSAN  2020 :MALİ YILDA BELİRLENECEK 

NOT: Bu tarihlerde taksitini ödemeyen paralı yatılı öğrencinin pansiyonla ilişiği kesilir. 

 
 

 

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR 

 

• Okul pansiyonlarda paralı veya parasız yatılı olarak kalmak isteyen öğrenciler gerekli belgelerin 

aslını kargo ile gönderecek veya elden teslim edeceklerdir. 

•  Pansiyonda paralı kalacağı belirlenen öğrenciler, pansiyonun  ilk taksiti olan 842,50 TL yi  okul 

pansiyonunun banka hesabına yatıracak ve öğrencinin pansiyona kayıt olduğu gün  dekontu okula 

teslim edeceklerdir. (Laleli Şubesi İş Bankası TR70 0006 4000 0011 0840 5568 08 ) 

• Pansiyona paralı veya parasız yatılı olarak yerleştirme işlemleri okulumuz kayıt kabul komisyonu 

tarafından; pansiyon kontenjanı, puan üstünlüğü ve Ek-1 beyannameleri esas alınarak 06 Eylül 

2019 Cuma günü saat: 17:00’a kadar yapılacak değerlendirme sonucunda belirlenecek ve web 

sayfamızda ilan edilecektir. 

 

• İlköğretim okullarında burslu ve okulumuzda parasız yatılı veya burslu okuyan öğrencilerin parasız 

yatılılığı veya bursluluğu, ortaöğrenimlerini tamamlayıncaya kadar devam eder.  

•  Parasız yatılılık veya bursluluğun sona ermesi ise "MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI RESMİ 
OKULLARDA YATILILIK, BURSLULUK, SOSYAL YARDIMLAR VE OKUL PANSİYONLARI YÖNETMELİĞİ" 



 

 17. maddesinde belirtilen hallerde gerçekleşir. 2019 Yılı Bursluluk sınavını kazanarak okulumuza 

kayıt yaptıran öğrencilerin bursları okulumuza kayıt yaptırdıkları tarihi izleyen Ekim 2019 başından 

itibaren ödenir.  

• 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, okulumuza kayıt olduktan sonra 

Ekim ayından itibaren ödenecektir.  

• Bakanlığa bağlı kurumlardan ayrılan, parasız yatılılığa geçen öğrencilerin bursları, ayrıldıkları tarihi 

takip eden aybaşından itibaren kesilir. 

• Parasız yatılı öğrencilere ayrıca burs verilmez. 

• 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. 

 

PANSİYONDA GEREKLİ MALZEME LİSTESİDİR   
1-    ODA, KORİDOR VE YURT İÇİNDE KULLANIMA UYGUN TERLİK     
2-    BANYO HAVLUSU, BANYO TERLİĞİ 
3-    BANYO SABUNU, ŞAMPUAN, ÇAMAŞIR YIKAMA DETERJANI 
4-    ÇAMAŞIR FİLESİ (KİRLİ TORBASI) 
5-    TIRNAK MAKASI, TARAK, VB. 
6-    DİŞ FIRÇASI, DİŞ MACUNU 
7-    PİJAMA TAKIMI 
8-    BAZA YATAK 
9-    DOLAP 
10-  NEVRESİM TAKIMI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(Pansiyon Müracaat Dilekçesi) 

                    VEFA  LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE 

 

                   

 

 

Velisi bulunduğum ………… sınıfı ………… nolu ……………….....….....….………………’ın okulunuza ait 

pansiyonda  Parasız/Paralı Yatılı olarak kalmasını istiyorum. Pansiyon için gerekli olan belgeler, müdürlüğünüzce 

oluşturulacak komisyonca değerlendirilmesi için ekte sunulmuştur. Pansiyon kontenjanı dâhilinde yapılacak 

değerlendirme sonucunda,  komisyonun vereceği karara uyacağımı ve herhangi bir itirazda bulunmayacağımı taahhüt 

ediyorum. 

         Gereğini bilgilerinize arz ederim. 

 

 …..../….../ 2019 

         …………………………..... 

                                                                                                                           Öğrenci Velisi      

 

 

Adres: …………………………………………………………………………………………. 

 

Not: ……………………………………………………………………………………….. 

 

Ev Telefonu    : ……..(…………)……………………….. 

Cep Telefonu : ……..(…………)……………………….. 

Öğrenci Cep Telefonu : ……..(…………)……………………….. 

 

 

 

 

 

                                          

 

                                             

 



 

          

  EK–1 

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

 Adı Soyadı  

 Öğrenciye Yakınlık Derecesi  

Ö

Ğ

R

E

N

C

İ 

 

V

E

L

İ 

S

İ 

N 

İ 

N 

İşi ve İşyeri  

Yıllık 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 itibariyle bir önceki yıla ait 12 aylık toplam gelirini gösteren belge 
veya maaş bordrosu. (Gelirin 12 ayı bulunmaması halinde son aylık geliri esas 
alınarak 12 ay üzerinden yıllık hesaplanacaktır.) 

 

Eşi çalışıyor ise işi ve Yıllık Geliri: (vergi dairesi, kurum saymanlığı ve 
diğer yetkili kurumlardan alınacak aylar itibariyle bir önceki yıla ait 12 aylık 
toplam gelirini gösteren belge. (Gelirin 12 ayı bulunmaması halinde son aylık 
geliri esas alınarak 12 ay üzerinden yıllık hesaplanacaktır.) Çalışmıyorsa SGK dan 
çalışmadığını gösterir belge 

 

Ailenin diğer gelirleri  

Ailenin net yıllık gelir toplamı. (Veli ile eşinin gelirlerinin toplamı.)  

Aile reisinin bakmakla yükümlü olduğu fertlerin adı soyadı ve 
yakınlık dereceleri: (fertler açık olarak yazılacak, aile nüfus kayıt örneği, 
velinin ve çalışıyorsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu ana, babası ve 
diğer şahıslarla ilgili tedavi yardımı beyannamesi veya mahkeme kararı 
örneği). 

 

 Aile net yıllık gelir toplamının fert başına düşen yıllık tutarı (ailenin net 
2017 yılı toplam geliri, ailedeki fert sayısına bölünerek hesaplama 

yapılacaktır). Not: 2017 yılı kişi başı gelir toplamı 11.600,00 TL’yi geçenler 
Parasız yatılı olarak kalamazlar. 

 

 

Aile maddi durumumum yukarıdaki beyannamede belirttiğim şekilde olduğunu beyan eder, velisi bulunduğum 
............................................................ Okulu/Lisesi ...................... sınıfı öğrencilerinden ............................... oğlu/kızı....... 
.... nolu .......................................’ın .............. yılı yatılılığa kabulünü arz ederim.(*) 

....... /…./2019 

Velinin Adı Soyadı 

İmzası 

Başvuran öğrencinin 

Adı - Soyadı :  

İmzası                     : 

Adresi :  

EKLER: 

1. Yetkili kurumlardan alınacak maaş bordrosu veya vergi dairelerinden alınacak vergiye esas vergi  matrahını gösterir belge. 
2. Aile nüfus kayıt örneği 
3. Velinin ve çalışıyorsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu kendi anne-babası ile ilgili tedavi yardım beyannamesi veya mahkeme kararı 

örneği, varsa diğer bakmakla yükümlü olduğu şahıslarla ilgili mahkeme kararı örneği ve kontenjanla ilgili belgeler. 
4. Ailenin yararlanacağı kontenjanla ilgili belge. 
(*) Bu belge; başvuru, kayıt-kabul ve iptal işlemlerinde kullanılacaktır.  
 



 

 

. 

                                                                (VELİ İZİN DİLEKÇESİ) 

VEFA LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE 

 

        Velisi bulunduğum okulunuz pansiyonunda yatılı öğrenci olarak kalmakta olan aşağıda kimlik bilgileri 

yazılı öğrencimin öğrenim süresince okulun düzenlediği her türlü gezi, gözlem ve incelemelere katılmasın, 

okulca düzenlenen her türlü antrenman, müsabakalar, yarışmalar ve laboratuar çalışmalarına; okul yönetimince 

uygun görüldüğü takdirde aşağıda belirttiğim şekilde hafta sonu ve resmi tatillerde evci iznine gönderilmesine, 

hafta içi ders zamanı ve ders dışı zamanlarda verilecek  her türlü izinler için (öğle arası ve ders bitiminde 

etütlere kadar olan izinler dahil olmak üzere); yarıyıl dinlenme tatili, bayram tatili, hafta sonu tatili ve benzeri 

her türlü tatilde okuldan ayrılmasına; disiplin cezası nedeniyle okuldan eve gelmesine izin veriyor her türlü 

sorumluluğu kabul ve beyan ederim. 

                                                                                             …../…/201.. 

Veli Ad – Soyadı – İmza 

Öğrencinin Evci İznine Çıkma Durumu :    

AÇIKLAMA :  
          Yatılı öğrencilere Cumartesi günü ve mili ve mahalli bayramlar gibi okul idaresinin uygun gördüğü zamanlarda çarşıya çıkmalarına izin verilir 
Yarıyıl tatili ve bayram tatillerinde tüm öğrenciler evci iznine çıkar.  Velinin aksi yönde yazılı dilekçesi olmadığı sürece yukarıdaki beyan esastır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖĞRENCİNİN ÖĞRENCİ VELİSİNİN 

T.C Kimlik No: T.C Kimlik No : 

Adı  Soyadı: Adı Soyadı        : 

Sınıfı     :                        Ev Tel       :         (         ) 

No             : Gsm   No  :         (         )              

 İş Tel No   :          (        )              

ÖĞRENCİNİN EVCİ İZNİNE ÇIKACAĞI(1): 

Kişi Adı Soyadı : Öğrenciye Yakınlığı : 

Ev Tel : 0 (       )    Cep No: 0 (       )              İş Tel: 0 (     ) 

Açık Adresi : 

ÖĞRENCİNİN EVCİ İZNİNE ÇIKACAĞI(2) : 

Öğrenciye Yakınlığı : Öğrenciye Yakınlığı : 

Ev Tel : 0 (       )                Cep No: 0 (       )                                      İş Tel: 0 (     ) 

Açık Adresi : 



 

 

ÖĞRENCİ VELİSİ SORUMLULUK FORMU 

VEFA LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE 

 

ÖĞRENCİNİN  ÖĞRENİM DURUMU         .../.../2019 

YATILI GÜNDÜZLÜ 

PARALI  (     ) PARASIZ  (   ) GÜNDÜZLÜ- BURSLU(   )  GÜNDÜZLÜ   (   ) 

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 adres değiştiği takdirde 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.Veli değişikliği söz konusu olursa,  Okul Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvurup ve tayin edilen velinin kimlik bilgilerini 

beyan edeceğim.  

11. Okulunuzda okuyacağı süre zarfında okul idaresinin veya Nöbetçi/Belletici öğretmenin uygun göreceği saatlerde hafta 

içi veya Cumartesi-Pazar günleri kurs veya diğer bazı kişisel ihtiyaçlarını gidermek için dışarıya çıkmasını talep ediyorum. 

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

12.Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine hükmüne göre okul müdürünün yatılı olarak öğrenim gören kızımın velisi 

olmasını istiyorum. 

13.Vefa  Lisesi’nde 5 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 imkanlarını kullanması halinde meydana 

gelebilecek her türlü olayın sorumluluğunu kabul ediyorum.       

14. 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. 

NOT:  

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

2. Öğrencilere Cuma günü saat 15.05’den Pazar günü saat 19.00 a  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 da pansiyonda  

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

rapor almak zorundadır. 

                                                                                                                                                  ...../....../2019 

                                                                                                                                                  Velinin İmzası 

 

 

 

 

 

 



 

 

 VEFA LİSESİ 
 

TAAHHÜTNAME 
 

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 yönergesine göre yasaklanan nitelikli cep telefonunu, maddi değeri yüksek eşyayı, öğrenci harçlığı 

limitinin üstünde parayı, reçeteli veya reçetesiz ilaçları ve diğer yasaklı malzemeyi valizimde, dolabımda 

bulundurmayacağım.  

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

telefonumu başkalarına kullandırmayacağımı, cep telefonumun hat ve imei numarasını yurt idaresine vermem gerektiğini 

biliyorum.  

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

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

bildireceğim.  

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

almadan yurdun bahçesinin dışına bile çıkmamın yasak olduğunu biliyorum.  

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

8) Evci izinlerimi formda belirttiğim adreste geçireceğim, velimin izni olmadan bir yere asla gitmeyeceğim. Çarşı izni 

için, KURS için yurt idaresine yaptığım beyanların sonucunu şimdiden kabul ediyorum.  

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

olduğunu biliyor ve kabul ediyorum.  

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

son gününe kadar ödendiğini, belirtilen tarihlerde ödemediğim takdirde yurttan kaydımın silineceğini biliyorum ve kabul 

ediyorum.  

 

 

OKUDUM   …. / …. / 2019 

Öğrencinin 

Adı – Soyadı 

İmzası 

Yukarıdaki taahhütnameyi okudum kızım adına kabul ve taahhüt ederim. 

OKUDUM   …. / …. / 2019 

Öğrenci Velisinin 

Adı – Soyadı 

Ev adresi: 

 

Telefon No; 

İmzası         : 
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