T.C.
FATİH KAYMAKAMLIĞI
Cağaloğlu Anadolu Lisesi Müdürlüğü
Cağaloğlu Anadolu Lisesi Kız Pansiyonu

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
ÖĞRENCİ-VELİ-PANSİYON SÖZLEŞMESİ
Pansiyon ve veli iş birliği, öğrenci başarısını artıran önemli faktörlerden biridir. Güvenli ve düzenli bir
pansiyon ortamının sağlanmasında veli katılımının rolü büyüktür. Veli katılımının öncelikle amacı, pansiyonun
eğitim etkinliklerini yönlendiren okul personeline destek olmak, çalışmalara meslekleri ve yeterlilikleri
doğrultusunda farklı düzeylerde katkılarını sağlamak, okul personeli ve veli arasında sıkı bağlar kurarak
öğrencinin eğitim sürecine katkıda bulunmaktır.
Sözleşmenin Tarafları:
1- Öğrenci
2- Öğrenci Velisi (Anne-Baba)
3- Okul Yönetimi
ÖĞRENCİNİN SORUMLULUKLARI
1- MEB tarafından kabul edilen ve kabul edilecek pansiyon yönetmeliklerine ve okul idaresince bu
yönetmeliklere uygun yapılan her türlü düzenlemeye uyacağım. Yapılan sözlü ve yazılı uyarıları dikkate
alacağım, ayrı bir uyarıya meydan vermeden ilan panosundaki ilanları kendim takip edeceğim.
2- Pansiyon Talimatnamesine (Pansiyon kuralları, Yatakhane kuralları, Pansiyon vakit çizelgesi vb.)
uyacağım.
3- MEB mevzuatı ve Pansiyon Talimatnamesine göre yasaklanan nitelikli cep telefonunu, maddi değeri
yüksek eşyayı, öğrenci harçlığı limitinin üstünde parayı, malzemeyi çantamda, valizimde, dolabımda
bulundurmayacağım, bulundurmam gerektiğinde okul idaresini bilgilendireceğim.
4- Doktor reçeteli ilaçları çantamda, valizimde, dolabımda bulundurmayacağım, bulundurmam gerektiğinde
okul idaresini bilgilendireceğim. Belletici öğretmenin kontrolünde, tutanak ile ilaçlarımı kullanacağım.
5- Etüde cep telefonunun getirilmesinin yasak olduğunu, cep telefonumun numarasını yurt idaresine vermem
gerektiğini ve cep telefonunu amacına uygun kullanmam gerektiğini biliyorum.
6- Okulun, pansiyonun, arkadaşlarımın, eşyalarına verdiğim her tür zararı, itiraz etmeksizin ödeyeceğim.
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Verdiğim iletişim adres veya telefonlarında meydana gelecek değişiklikleri mümkünse aynı gün, değilse
ertesi gün okul ve pansiyon idaresine bildireceğim.
Okul ve pansiyon sınırlarının dışına dahi izinsiz çıkmayacağım. Her nereye gidersem gideyim kesinlikle
izin alacağım.
Hastalandığımda belletmen öğretmenime haber vereceğim, doktorun verdiği ilaçları pansiyon idaresine
teslim edeceğim.
Tarafıma zimmetle teslim edilen pansiyon demirbaş eşyalarına zarar vermeden yılsonunda sağlam teslim
edeceğim. Zarar verdiğim takdirde bedelini ödeyeceğim.
Okulda ve pansiyonda bulunmamın yegâne amacımın “okulumu başarıyla bitirmek” olduğunu biliyorum.
Bu amacım doğrultusunda derslerimi ve Etüt çalışmalarını aksatmayacağım.
Ortak yaşam alnı olan pansiyonda düzenin sağlanması için arkadaşlarımla iyi geçineceğim. Pansiyon
arkadaşlarımın yaşam alanlarındaki haklarına saygı gösterip rahatsızlık vermeyeceğim.
Evci izinlerimi, izin formunda belirttiğim adreste geçireceğim, velimin ve pansiyon idaresinin izni olmadan
asla pansiyonu terk etmeyeceğim. Çarşı izni için, dershane için okul idaresine yaptığım beyanların
doğruluğunu şimdiden kabul ediyorum.
Yemekhane, yatakhane, etüt salonları ve okulda nöbetçilik yapacağımı, nöbetlerde birlikte yaşanan ortak
alanların düzenli kullanılması gerekliliğini, nöbetlerin tutulmamasının disiplin suçu olduğunu biliyor ve
kabul ediyorum.
(Paralı Yatılılar için) Pansiyon taksitlerinin yılda biri peşin, üç taksit halinde ve Eylül, Kasım, Ocak, Mart
aylarında en geç 10’ una kadar ödendiğini, belirtilen tarihlerde ödemediğim takdirde pansiyondan kaydımın
silineceğini biliyorum ve kabul ediyorum.
Sözleşmede esas alınan yasal düzenlemeleri bilmeyi ve uymayı kabul ediyorum.
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T.C.
FATİH KAYMAKAMLIĞI
Cağaloğlu Anadolu Lisesi Müdürlüğü
Cağaloğlu Anadolu Lisesi Kız Pansiyonu
ÖĞRENCİ VELİSİNİN SORUMLULUKLARI
1- Öğrencimin MEB tarafından kabul edilen ve kabul edilecek pansiyon yönetmeliklerine veokul idaresince
yönetmeliklere uygun yapılan her türlü düzenlemeye uymasını sağlayacağım.
2- Veli toplantılarında çoğunlukla alınan her tür karara, pansiyon iç yönergesindeki kararlara katılacağım.
3- Öğrencimin kurum eşyalarına, arkadaşlarının eşyalarına verdiği her tür zararı, itiraz etmeksizin
ödeyeceğim.
4- Bildirdiğim adres veya telefon bilgilerimde meydana gelecek değişiklikleri anında okul idaresine
bildireceğim.
5- Pansiyon idaresi tarafından öğrenci aracılığı ile resmi yazı ile sabit telefon ile cep telefonuyla veya cep
telefonu mesajıyla çağrıldığımda en kısa zamanda okula geleceğim.
6- Bakanlıkça ve Pansiyon İç Yönergesince yasaklanan nitelikli cep telefonunu, maddi değeri yüksek
eşyayı, öğrenci harçlığı limitinin üstünde parayı, reçeteli veya reçetesiz ilaçları öğrencimin üzerinde ve
yanında bulundurmaması gerektiğini biliyorum.
7- Pansiyonun ziyaret saatleri dışında önemli bir durum olmadıkça ziyaret için öğrenciyi çağırmayacağım,
etüt saatlerinde öğrencime telefon açmayacağım. Etüde cep telefonu getirmenin yasak olduğun, pansiyona
kameralı cep telefonunun getirilmeyeceğin biliyorum. Öğrencimin bu kurallara uymasını sağlayacağım.
8- Öğrencimin rahatsızlanıp hastaneye gönderilmesi durumunda, okul idaresinin açıklamaları ve önerilerine
uyacağım. Hastane dönüşünde ambulans hizmetlerinin verilmediğini, dönüş için araç ücreti söz konusu
ise ödeyeceğimi biliyorum, kabul ediyorum.
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Öğrencimin hafta sonu izinlerini ilişikteki formda verdiğim adreste geçirmesini, verdiğim adreste
öğrencimin karşılaşabileceği olumsuzlukların sonuçlarını, öğrencimin idareden gizli başka bir adreste
kalması halinde meydana gelecek olumsuzlukların sorumlulukları kabul ediyorum. Öğrencimin beyan
edilen adres dışında başka bir yere gitmeyeceğini taahhüt ediyorum.
Öğrencimin pansiyonda kalırken yemekhane, yatakhane, etüt, salonları ve okulda nöbetçilik yapacağını
biliyorum. Nöbetlerin tutulmamasının disiplin suçu olduğunu biliyor ve kabul ediyorum.
Öğrencimdeki bütün hastalıkları ve sürekli kullandığı ilaçları doğru ve açık bir şekilde yurt idaresine
bildireceğim. Önceden var olan ve beyan etmediğim ancak daha sonra ortaya çıkan rahatsızlık neticesinde
öğrencimin pansiyonda kalması sakıncalı olursa öğrencimim pansiyondan alacağımı, yasal sonuçlarına
katlanacağımı biliyor ve kabulediyorum.
(Paralı Yatılı kalanlar için) Pansiyon taksitlerinin yılda, birinci taksiti peşin kalanı üç taksit halinde
(Eylül, Kasım, Ocak, Mart aylarında) ayın sonuna kadar ödendiğini, belirtilen tarihlerde ödemediğim
takdirde öğrencimin pansiyondan kaydının silineceğini biliyorum ve kabul ediyorum.
Öğrencimin pansiyonda kural ihlali yapması halinde Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları
Disiplin Yönetmeliğine göre işlem yapılacağını biliyorum.
Sözleşmede esas alınan yasal düzenlemeleri ve açıklamaları öğrencimin bilmesini ve uymasını
sağlayacağımı beyan ederim.
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PANSİYON YÖNETİMİNİN HAKLARI
Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları
Yönetmeliği
 Pansiyon yönetimi, gerekli gördüğü durumlarda öğrencinin odasını değiştirme hakkına sahiptir.
 Pansiyon yönetimi ve çalışanları saygı görme hakkına sahiptir.
 Pansiyon içinde öğrenci ve öğrenci velilerine çeşitli sorumluluklar verme hakkına sahiptir.
 Öğrencilerin pansiyonu ilgilendiren çeşitli konularda öğrenci velilerinden bilgi alma hakkına
sahiptir.
 Öğrenci ve öğrenci velilerinin yasal yükümlülüklerini yerine getirmeyen tutumlarında yasal
yaptırımlar uygulama yetkisine sahiptir.
 Pansiyon yönetimi öğretmen kurul kararlarını uygulama yetkisine sahiptir.
Sözleşmenin tarafı olarak yukarıda sunulan sorumluluklarımı okudum. Sorumluluklarımı yerine getireceğime
söz veriyorum.

Adı Soyadı
Öğrenci

Adı Soyadı
Öğrenci Velisi

Bu sözleşme; veliyi ve öğrenciyi okulun işleyişi, kuralları,
sağlayacağı
imkânlar ve tarafların karşılıklı
hak ve
bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

…. / …. / 2022
Cafer KOÇYİĞİT
Okul Müdürü

öğrencilere
ve velilere
sorumlulukları
konusunda
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T.C.
İSTANBUL KAYMAKAMLIĞI
FATİH - CAĞALOĞLU ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ
EK-3

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
ÖĞRENCİ PANSİYONU BAŞVURU BİLGİ FORMU
TC Kimlik No
Adı Soyadı
Cinsiyeti

Kız (……)

Erkek (……)

Pansiyon yatılılık talebi

Paralı Yatılı (……)

Pansiyon yatılılık durumu

Daimi yatılı
Evci Pazar

(……)
(……)

Parasız Yatılı (……)
Evci Pazartesi (……)

ÖĞRENCİNİN

Geldiği Yerin Adı
Mezun Olduğu Ortaokulun Adı
Ortaokulu YĠBO’da yatılı olarak mı okudu?

Evet (……)

Hayır (……)

Burs Alıyor mu?

Evet (……)

Hayır (……)

Rahatsızlığı var mı?

Evet (……)

Hayır (……)

Ġlaç Alerjisi var mı?

Evet (……)

Hayır (……)

Sosyal Güvencesi

SGK (……)
Diğer (……)

Emekli Sandığı (……)

Kan Grubu
Velisi Kim?

Anne (……)

Baba (……)

Diğer (……)

Öğrenci Telefon No
Öğrenciye ait bilmemiz gereken önemli veya özel
bir konu var mı?

Evet (……)

Hayır (……)

Adı

BABA

Soyadı
Mesleği
Adresi
Telefonlar

Cep:

Ev:

Cep:

Ev:

Adı

ANNE

Soyadı
Mesleği
Adresi
Telefonlar
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EK-2
(Yatılılık Müracaat Dilekçesi)
CAĞALOĞLU ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE
FATİH/İSTANBUL

Cağaloğlu Anadolu Lisesi
............ sınıfı
............ numaralı
........................................... isimli öğrencinin ekli belgelerinin 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.

…. / …. / 2022

Adres

İmza

:………………………….

Veli Adı Soyadı

:………………………….

:…………………………………………………….
……………………………………………………..
……………………………………………………..

Ev Telefonu :………………………….
İş Telefonu :………………………….
Cep Telefonu:…………………………
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(Pansiyon EvciDilekçesi)
CAĞALOĞLU ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE
FATİH/İSTANBUL

2022-2023 Eğitim Öğretim yılında okulumuz pansiyonuna kaydını yaptırdığımız
……………………. sınıfı ………………… numaralı....................................................... ’nın
velisiyim. Öğrencim;
-

Her hafta Cuma günü son ders bitiminde evci çıkıp pansiyona girişini en geç Pazar
akşamı saat 19.00’da veya Pazartesi sabah saat 08.00’de yapacaktır.

-

Hafta içi ders bitiminden saat 17.00’ye kadar çarşı izni kullanabilir/kullanamaz.

-

Hafta sonu pansiyonda kaldığı takdirde; Cumartesi ……………../… .................. ve
Pazar ……………../… ................. saatleri arasında çarşı izni kullanabilir.

Telefon: (Cep) ………………………

…. / …. / 2021

(Ev) ………………………..
Adres :……………………………...
………………………………

İmza

:……………………..

Veli Adı Soyadı:……………………..

………………………………
………………………………

Öğrencinin evci çıkacağı veli ismi, yakınlığı, adresi, telefon numarası:
1. Adres: ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
2. Adres: ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
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(Okul Dışı Çalışma İzin Dilekçesi)
CAĞALOĞLU ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE
FATİH/İSTANBUL

Velisi bulunduğum okulunuz öğrencilerinden ……………………… sınıfı ….... no’lu
öğrenciniz ………………………………………………………………’ın aşağıda belirttiğim
gün ve saatlerde okul dışında gideceği ................................................. çalışmasından dolayı etüt
yoklamalarından izinli sayılmasını talep ediyorum. Tüm sorumluluk tarafıma aittir.
Gereğinin yapılmasını arz ederim.

Telefon: ……………………………

…. / ...... / 2022
İmza

:……………………..

Veli Adı Soyadı:……………………..

HAFTA İÇİ GÜN VE SAAT

:…………………………………………………..
…………………………………………………..

HAFTA SONU GÜN VE SAAT

:…………………………………………………..
…………………………………………………..

Molla Fenari Mahallesi, Bab-ı Ali Caddesi, No:1 Fatih/İSTANBUL
Web Sitesi: http://cagalogluanadolulisesi.meb.k12.tr/
Telefon: 0212 522 18 97

T.C.
İSTANBUL KAYMAKAMLIĞI
FATİH - CAĞALOĞLU ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ
EK–1
PARASIZ YATILI VEYA BURSLU OLARAK ÖĞRENĠM GÖRMEK İSTEYEN ÖĞRENCİ AİLESİNİN MADDİ
DURUMUNU GÖSTERİR BEYANNAME
Adı Soyadı:
Öğrenciye Yakınlık Derecesi:
Ġşi ve Ġş Yeri:
Velinin Geliri:
(Serbest meslek sahibi ise vergi dairesinin adı, adresi ve
hesap numarası belirtilen, basit ya da gerçek usulde
vergiye bağlı olan mükelleflerin bir önceki yıla ait gelir
vergisi matrahını gösteren belge. Ücretli veya maaşlı
çalışıyor ise muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve
kuruluşlardan alınacak aylar itibarıyla bir önceki yıla ait on
iki aylık toplam gelirini gösteren belge. Gelirin on iki ayı
bulmaması hâlinde son aylık geliri esas alınarak on iki ay
üzerinden yıllık hesaplanacaktır.)
Velinin Eşi Çalışıyor Ġse Geliri:
(Vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve
kuruluşlardan alınacak aylar itibarıyla bir önceki yıla ait
on iki aylık toplam gelirini gösteren belge. Gelirin on iki
ayı bulmaması hâlinde son aylık geliri esas alınarak on iki
ay üzerinden yıllık hesaplanacaktır.)
Velinin Diğer Gelirleri:
Ailenin 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 ve varsa eşinin bakmakla
yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardımı
beyannamesi, varsa bakmakla yükümlü olduğu diğer
şahıslarla ilgili mahkeme kararı örneği)
Aile maddi durumumun yukarıda belirttiğim şekilde olduğunu beyan eder, velisi bulunduğum .ve
..................................................................
Okulu/Lisesi
….…….......................
sınıfı
öğrencilerinden
.......................................... oğlu/kızı .............. No’lu .............................................’ın ....................... yılı
yatılılığa/bursluluk sınavına kabulünü arz ederim.
Ġmza

.... /…. /…...
:………………………..

Veli Adı ve Soyadı:………………………..
Öğrencinin;
Adı ve Soyadı
Adresi

:...................................................
:...................................................
....................................................

EKLER:
1) Yetkili kişi, kurum veya kuruluşlardan alınan geçen yıla ait gelir durumunu gösteren belge.
2) Aile üyelerinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları beyanı.
3) Velinin ve varsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardımı beyannamesi, varsa
bakmakla yükümlü olduğu diğer şahıslarla ilgili mahkeme kararı örneği.
4) Velinin yararlanacağı kontenjanla ilgili belge.
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