
 

 

 



 

 

 

KADIKÖY ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE 

                                                    Kadıköy / İSTANBUL 
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                           :................................................                                                                     ......../......../2021                                                                                                                          

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

 
EVCİ  DURUMU           :                                                 ÇARŞI İZNİ: 

Her Hafta.........................         (        )                           Her gün             (     ) 

15'ünde............................           (        )                           Hafta Sonları     (     ) 

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

 

UZUN TATİLLERDE....          
Yalnız evci çıkabilir  (       )                            Ben alırım  (       )                    Yazılı belge gönderirsem çıkabilir  (      ) 

 

EVCİ ÇIKABİLECEĞİ KİŞİ VE ADRESLER 

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

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

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

 
Velisi bulunduğum......................................................’ın hafta tatilini, evci iznini (Cuma günleri saat 15:10 dan, Pazar 

günleri saat 19.00’a kadar) yukarıda yazılı adreste geçirmesine, ayrıca öğrencinin okulun izin verdiği her zaman çarşı izini 

kullanmasına müsaade ediyor her türlü sorumluluğu kabul ediyorum. 

 

 

       Veli                                                                                                                                        Refik CABBAR 

      Adı Soyadı:                                                                                                                 Pansiyon Müdür Yardımcısı 

      İmza:                                                 

 

 

UYGUNDUR 

..…/..…/2021 

Ali Fuat GÜNEY 
Okul Müdürü 

NOT: 

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

*Evci izninde yanında kalınacak kişi ve ailenin öğrenciyle birinci dereceden yakın akraba olması gerekmektedir.(Veli belgelendirmek 

zorundadır.) 

*Evci çıkılacak kişi veya ailenin açık adres, telefon ve her türlü kimlik bilgileri yazılacak. Değişiklikler idareye bildirilecektir. 

*Mesai saatleri içerisinde dilekçe (kadikoyanadolulisesi55@gmail.com) ile okul müdürlüğüne müracaat veli ya da vasisi tarafından 

yapılmak kaydıyla izin verilebilir. Telefonla izin verilmez.                                                      



 

 

 

 

SORUMLULUK FORMU 

 
  

  KADIKÖY ANADOLU LİSESİ  MÜDÜRLÜĞÜNE 

                                                      Kadıköy / İSTANBUL 
                                                                                                                                 
Öğrencinin; 
 

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

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

 

          Yukarıda adı-soyadı, sınıfı ve numarası belirtilen velisi bulunduğum, okulunuz öğrencisinin, okulunuzdaki öğrenimi 

süresince aşağıda belirtilen hususlarla ilgili her türlü muvafakat veriyor, öğrencimin pansiyon kurallarına uyacağına dair tüm 

sorumluluğunu kabul ediyorum. 
 

1- Öğrenim süresince okulun düzenlediği her türlü gezi, gözlem ve inceleme için 

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

3- Hafta sonları evci, çarşı izni ve dershane izni sebebiyle 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- Dershane izni alan öğrencilerin, dershaneye gidiş, dönüşleri yalnız yapabilmesi için izin veriyor ve her türlü    

     sorumluluğu kabul ediyorum. 

 

 

                                                                                                 
                                                                                       Öğrenci Velisinin (Yasal Vasisi)  

           

                                                                                  Adı ve Soyadı: 
 

                                                                                                             İmza: 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

(Veli Sözleşmesi) 
 

T.C. 

KADIKÖY KAYMAKAMLIĞI 

Kadıköy Anadolu Lisesi Müdürlüğü  
           

             PANSİYON İDARESİ – VELİ SÖZLEŞMESİ 

        TAAHHÜTNAME 

 

Velisi bulunduğum ……….. sınıfı, …….…..no'lu  ………………………………………………………'nın 

okulunuz pansiyonunda parasız  / paralı yatılı olarak kalmasını istiyorum. Yatılılığa kabul edildiği takdirde 

aşağıdaki yazılı maddeleri kabul ediyorum. 

Velinin Yurt İdaresine Karşı Sorumlulukları 

 

a)- Velisi bulunduğum öğrencinin okula devam durumu, dersleri, sağlığı ve genel davranışlarıyla yakından 

ilgileneceğimi, 

b)- Öğrencimin disiplin yönetmeliğinde belirtilen hususlara uymasını sağlayacağımı, 

c)- Okula ait eşya araç ve gereçlere her ne suretle olursa olsun vereceği az veya çok zararı itiraz etmeksizin 

ödeyeceğimi, 

d)- Adresim ve telefonum değiştiğinde okula bildireceğimi, 

e)- Okul aile birliği ve koruma derneği toplantılarına katılacağımı, 

f)- Etütleri aksatmayacağını ve kesinlikle izinsiz etütlerden çıkmayacağını, 

g)- Her ne sebeple olursa olsun okul idaresinin izni olmadan okul yurduna girmeyeceğimi,                                                                                                                                                                                                  

h)- Belletici ve Nöbetçi öğretmenlerin görev yapmalarını zorlaştıracak durumlardan kaçınacağını, aksine onlara 

yardımcı olacağını, 

ı)- Yıl içinde paralı yatılı taksitlerini zamanında yatıracağımı,(öğrencisi paralı yatılı olanlar)  

i)- Öğrenciniz maddi değeri çok yüksek eşya ve parayı yanında ya da pansiyonda bulundurmayacağını, 

j)- Öğrencimi ziyarete geldiğimde pansiyona yiyecek maddesi çıkartmayacağını, 

k) -Öğrencimin okul pansiyonunda ve okulda ısıtıcı ve benzeri aletlerin kullanılmasında doğacak sorumluluğu kabul 

edeceğimi, 

l)- Öğrencimin yemeğini vakitlerinde yemekhanede yiyeceğini ve yatakhaneye hiçbir şekilde çıkarmayacağını kabul 

edeceğimi, 

m)- Odasını devamlı temiz ve düzenli kullanacağını, yatağını mutlaka düzgün, tertipli bir şekilde bırakarak 

yatakhaneyi zamanında terk edeceğini, 

n)- Evci olarak çıkmak istediğinde evci çıkış evrakını imzalamadan okul terk etmeyeceğini, dönüşlerin Pazar günü 

en geç saat 19.00’da veya zorunlu hallerde pazartesi günü sabah saat 07:45 de okulda bulunacak şekilde olacağını,  

o)- Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilerle ilgili okul yönetmeliklerinin tümüne uygun ve okul Öğrenci- Veli 

sözleşmelerine göre hareket edeceğini okul kurallarına uyacağını, 

ö)- Pansiyonda arkadaşları ile iyi geçineceğini, hiçbir şekilde okul pansiyonunda kalan bir öğrenci olarak mazeretsiz 

devamsızlık yapmayacağını, derslere geç kalmayacağını, okul pansiyonunun genel kurallarına aykırı hareket 

etmeyeceğini, 

p)- Pansiyon zaman çizelgesine uygun hareket edeceğini (giriş-çıkış-banyo-yatış-kalkış-etüt saatleri vb…….) 

r)- Öğrencimin rahatsızlanıp hastaneye gönderilmesi durumunda, saatine bakmaksızın ilgileneceğimi, hastane 

dönüşünde ambulans hizmetlerinin verilmediğini, dönüş için ücret söz konusu ise ödeyeceğimi,  



 

 

 

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

sorun olursa yasal sonuçlarını, öğrencimin idareden gizli başka bir adreste kalması halinde meydana gelecek kanuni 

sorumlulukları kabul edeceğimi, 

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

nöbetlerin tutulmamasının disiplin suçu olduğunu, 

t)- Öğrencimdeki bütün rahatsızlıkları doğru ve açık bir şekilde yurt idaresine bildireceğimi, Önceden var olan ve 

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

öğrencimi yurttan alacağımı, yasal sonuçlarına katlanacağımı, 

u)- (Paralı kalanlar için) Yurt taksitlerinin yılda bir peşin, üç taksit halinde ve Eylül, Kasım, Ocak, Mart aylarında 

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

ü) Pandemi sürecinde okul idaresi tarafından alınan/alınacak tüm tedbirlere uyacağını, 

v)- Okulunuz pansiyonunda kalan kızım/oğlum …………………………………………………………………..’ın 

yukarıdaki kurallara uymaması halinde tarih ve zaman ne olursa olsun okul pansiyonundan alacağımı, Okul 

Yönetmeliklerinin  bütün hükümlerine uygun hareket edeceğimi ve bu konuda hiçbir etki altında kalmadan şimdiden 

taahhüt ederim. 

            

 

Yurt İdaresinin Veliye Karşı Sorumlulukları 

 Yukarıdaki maddeleri kabul eden ve uygulayan velilerimizin çocuklarına, yurtta kaldıkları süre içerisinde 

hiçbir ayrım yapılmadan “Türk Milli Eğitiminin Temel Amaçlarında belirtilen esaslar doğrultusunda; rahat, huzurlu, 

hijyenik bir ortamda eğitim ve öğretim hizmeti verilecektir.  

 

 

 

 

 

 

….. / ….. / 2021 

          

 

                                Öğrenci Velisinin (Yasal Vasisi) 

           

                                                                       Adı ve Soyadı: 

 

                                                                                               İmza: 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNİN DİSİPLİN HÜKÜMLERİ SAKLI KALMAK 

KAYDIYLA KADIKÖY ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN 

 PANSİYONDA UYMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUKLARI HUSUSLAR AŞAĞIYA ÇIKARILMIŞTIR. 

 

1) MEB tarafından kabul edilen ve kabul edilecek pansiyon yönetmeliklerine ve bu yönetmeliklere uygun olarak 

hazırlanan Kadıköy Anadolu Lisesi Pansiyon Talimatnamesinde belirtilen uygulamalara uyacağım. 

2) Pansiyon ilan panolarını sık sık okuyacağım, ayrı bir uyarıya meydan vermeden ilanları kendim takip 

edeceğim. 

3) Yurt binasında duvarlara, kapılara, demirbaş eşya üzerine yazı yazarak, işaret ve şekiller çizerek zarar 

vermeyeceğim, zarar verdiğim takdirde ‘MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Disiplin Hükümleri’ne 

göre kasıtlı zarar vermekle ilgili işlem yapılması gerektiğini biliyor ve kabul ediyorum. 

4) Yurt giriş-çıkış saatlerine uyacağım, yoklama saatlerinde hazır bulunacağım. 

5) Pansiyon yemekhanesinde yemek alırken oluşan sırada sınıf farkı gözetmeden, arkadaşlarımın önüne 

geçmeyeceğim. 

6) Yemekhane ve pansiyon birimlerinde çalışan yardımcı personele saygılı davranacağım. 

7) Bıçak, çatal-kaşık, bardak tabak gibi yemekhane demirbaş eşyalarını yemekhane dışına çıkarmayacağım. 

8) Yemekhanede verilen yemek ve meyveleri yemekhanede yiyip, odalara ekmek ve yiyecek çıkarmayacağım.  

9) Vakit çizelgesinde belirtilen saatlerde yemekhanede bulunacağım, yemekhanenin mutfak kısmına 

girmeyeceğim. 

10) Odamda yurt öğrencisi olsa bile hiçbir kimseyi yatılı misafir olarak barındırmayacağım.  

11) Eşyalarımın çalınması veya kaybolması halinde sorumluluk kendime aittir.   

12) Yatağımı ve nöbetçi olduğumda odamı düzeltilmiş vaziyette bulunduracağım. 

13) Oda içerisinde herhangi bir yerde ve elbise dolaplarında kokulu, akıcı ve bozulabilecek yiyecek maddeleri 

bulundurmayacağım. 

14) Etütlere katılmadığım veya etüt huzurunu bozduğum takdirde hakkımda tutanak tutulacağını ve bu 

tutanaklarla ‘Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre işlem yapılması gerektiğini biliyorum.  

15) Etütlerde yanımda kesinlikle telefonumu açık bulundurmayacağım,mp3 vb. araçlarla müzik dinlemeyeceğim, 

etütlerdeki zaman çizelgesine uyacağım. 

16) Okulun elektrik, ısınma düzeniyle tamir maksadıyla da olsa oynamayacağım, zorunlu hallerde sorumlu ve 

görevlilere anında bilgi vereceğim. 

17) Yurt içerisinde elektrikli alet (şarj aleti ve saç kurutma makinesi hariç) kullanmayacağım ve bu kullanım 

sebebiyle ortaya çıkacak zararları üstleneceğim. 

18) Kişilerle olan iletişimlerimde kaba ve saygısız davranmayacağım, çevremi temiz tutacağım, gürültü 

yapmayacağım, başkalarını rahatsız edecek şekilde ve yüksek tonda müzik dinlemeyeceğim ve TV 

izlemeyeceğim ve aynı şekilde herhangi bir müzik aletini çalmayacağım ve yine yüksek sesle şarkı 

söylemeyeceğim. 

19) Genel örf, adet ve görgü kurallarına uyacağım, yurt odasını ve diğer bölümleri temiz ve düzenli tutacağım.  

20) Çöpleri ve atık maddeleri yerlere ve özellikle pencerelerden dışarıya atmayacağım. 

21) Yanımda maddi değeri yüksek eşya, yüklü miktarda para bulundurmayacağım. 

22) Dolabımda reçeteli veya reçetesiz ilaç bulundurmayacağım. 

23) Yurt binası ve okul bahçesi içinde alkollü içecek, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmayacağım, 

bulundurmayacağım ve alkollü yurda gelmeyeceğim. 

24) Kumar olarak tanımlanan her türden oyunları oynamayacağım ve yine bu oyunları bulundurmayacağım.  

25) Yurt sınırları içerisinde, bahçesinde ve avlusunda sigara içmeyeceğim. 

26) Genel ahlaka aykırı resim afiş ve yayınları ( cd, dergi vs.) yurtta bulundurmayacağım. 



 

 

 

27) Odada geçirilen zaman dışında herkesin ulaşabileceği yerlerde cep telefonu, değerli eşya ve takı gibi 

malzemeleri bulundurmayacağım, kaybı durumunda sorumluluğun tamamen kendime ait olduğunu bileceğim. 

28) Cep telefonumu ders ve etüt saatlerinde tamamen kapatacağım, pansiyonda kalan öğrenciler ve görevlilerin 

ve pansiyon alanlarının görüntü ve ses kaydını yapmayacağım. Gece 24.00’ten sonra cep telefonumu kapalı 

tutulacağımı kabul ediyorum. 

29) Okulun ödeme gücünü aşan elektrik ve su sarfiyatının önlenmesi için anahtar ve muslukların kullanılmadığı 

durumlarda kapatacağım. 

30) Pansiyon binası ve tamamlayıcı kısımlardaki eşyaları özenle kullanacağım. Kurumun ve arkadaşlarımın 

eşyalarına verdiğim her türlü zararı, itiraz etmeden ödeyeceğim. Yaz tatiline giderken okul ve pansiyonda 

bana zimmet edilen eşyaları (yatak, dolap, ranza, ayakkabı dolabı vb) teslim aldığım gibi bırakacağım, 

herhangi bir hasar verdiğimde yerine yenisini alacağım veya parasını ödeyeceğim. 

31) Ders saatleri içerisinde değişik nedenlerle pansiyona girmeyeceğim. 

32) Yatakhane kısmına veliler de dahil hiçbir ziyaretçiyi kabul etmeyeceğim, veli veya ziyaretçilerle okul 

girişinde, kantinde veya okul idaresinin belirlediği yerlerde görüşeceğim. 

33) Okulda ve pansiyonda asılı iş güvenliği talimatlarına uyacağım. 

34) Amacı dışında yangın zilini çalmayacağım ve yangın zili ile oynamayacağım. Acil çıkış kapılarını acil 

durumlar dışında kullanmayacağım. 

35) Belletici öğretmenlerimin vereceği talimatlara uyacağım. 

36) Hafta sonu ve bayram izinlerine çıkarken evci izin formunu doldurmadan pansiyondan ayrılmayacağım. Hafta 

içi izinsiz pansiyonu terk etmeyeceğim. İzinsiz ayrıldığım takdirde her türlü sorumluğu ve disiplin işlemini 

kabul ediyorum. Evci iznine, pansiyon idaresinin izin verdiği zamanlarda çıkacağım. Pansiyon idaresinin izin 

vermediği durumlarda evci iznine çıkmayacağım. 

37) Okul idaresince hazırlanan tüm talimatnamelere uyacağım ve talimatlara göre hareket edeceğim. Talimatlara 

uymamaktan kaynaklanan her türlü sorumluluğu ve disiplin işlemini kabul ediyorum. 

38) Verdiğim adres veya telefonda meydana gelecek değişiklikleri en kısa zamanda yurt idaresine bildireceğim.  

39) Pansiyonla ilgili hizmetlerin okul idaresince oluşturulan talimatname hükümlerine göre yapılmasını 

sağlayacağım. 

 

Okudum, anladım ve  kabul ediyorum. 

           …../…../…….. 

 

Öğrenci Adı Soyadı: 

 

           İmzası                 :                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

(Pansiyon Öğrenci Sözleşmesi) 

 

T.C. 
KADIKÖY KAYMAKAMLIĞI 

Kadıköy Anadolu Lisesi Müdürlüğü  

 

 

Öğrencinin Yurt 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. Pansiyon Talimatnamesine uyacağım. 

2) MEB ve Pansiyon Talimatnamesine göre yasaklanan nitelikli cep telefonunu, maddi değeri yüksek eşyayı, öğrenci 

harçlığı limitinin üstünde parayı, reçeteli veya reçetesiz ilaçları çantamda, valizimde, dolabımda 

bulundurmayacağım. 

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

olduğumu, telefonumu başkalarına kullandırmayacağımı, cep telefonumun hat 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, dershane 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 Kasım, Şubat, Nisan aylarının en geç 

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

ediyorum. 

 

Yurt İdaresinin Öğrenciye Karşı Sorumlulukları 

 

 Yukarıdaki maddeleri kabul eden ve uygulayan öğrencilerimize, yurtta kaldıkları süre içerisinde hiçbir ayrım 

yapılmadan “Türk Milli Eğitiminin Temel Amaçları”nda belirtilen esaslar doğrultusunda; rahat, huzurlu, hijyenik 

bir ortamda eğitim ve öğretim hizmeti verilecektir.  

 

           …. / …. / …….. 

                  

      Öğrencinin; 

           

                                                                    Adı ve Soyadı: 

 

                                                                                            İmza: 

 
 



 

 

 

 
 

GENEL İZİN FORMU - MUVAFAKATNAME 
 

 

Kadıköy Anadolu Lisesi Pansiyon Yönetimine, 

 

 

Aşağıda açık kimliğini belirttiğim, velisi bulunduğum öğrencinin yatılı olduğu süre içinde, yatakhanenin 

hafta içi, hafta sonu ve akşam düzenleyeceği şehir içi-dışı gezilere, kamplara ve tüm etkinliklere katılmasına izin 

veriyorum. 

 

Öğrencinin; 

Adı ve Soyadı:  
 

 

Sınıfı : 
 

 

Numarası : 
 

 

 

 

 

 

Velinin; 

Adı ve Soyadı: 
 

 

Tarih: 
 

 

İmza: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
KADIKÖY ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE 

        Kadıköy / İSTANBUL 

 

ÖĞRENCİNİN; 

 

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

Okul No ve Sınıfı      :.............................................................................. 

 

 

 

           Yukarıda kimliği yazılı velisi bulunduğum yatılı öğrenciniz.......................................................................’nin 

ekte verilen belgeye istinaden aşağıda yazılan gün ve saatlerde izinli olmasını istiyorum.  

 Konuyla ilgili her türlü sorumluluk bana aittir.  

 

             Bilgilerinize arz ederim. 

 

                                                 Öğrenci Velisinin (Yasal Vasisi) 

           

                                                                   Adı ve Soyadı: 

 

                                                                                          İmza: 

 

 

 

Günler Dönüş Saati 

  

                                  

UYGUNDUR 

…../..…/2021 

 

 

Ali Fuat GÜNEY 

Okul Müdürü 
 

 



 

 

 

 
KADIKÖY ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ  

OKUL PANSİYONU KAYIT KABUL KOMİSYONU 

 

 

 

 

                    2021/2022 eğitim-öğretim yılında okulumuz pansiyonunda yeni kayıtla kalacak parasız yatılı, öğretmen 

çocuğu kontenjanından parasız yatılı ve paralı yatılı olarak kalabilmek için evrakları ile müracaat eden öğrencilerin 

evraklarının incelenerek kabul edilip edilemeyeceğine ilişkin aşağıdaki kişilerden oluşan bir pansiyon kayıt kabul 

komisyonu oluşturulmuştur. 

 

 

 

 

 

               Refik CABBAR                      Büşra KÜÇÜK              Raziye İNAL 

     Pansiyon Müdür Yardımcısı                     Rehber Öğretmen         Coğrafya Öğretmeni 

 

 

 

 

 

 

 

UYGUNDUR 

 ….. /….. / 2021  

 

 

 

Ali Fuat GÜNEY 

Okul Müdürü 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2021-2022 YILI PANSİYON VAKİT ÇİZELGESİ 

Başlangıç 

Saati 

Bitiş 

Saati 
Etkinlik Zaman 

07.00 07.15 Sabah Kalkış-Düzen ve Hazırlık Hafta İçi 

07.15 07.50 Sabah Kahvaltısı  Hafta İçi 

07.50 07.55 Yatakhaneyi Boşaltma ve Kapanış -Pazartesi 08.00 (Bayrak 

Töreni) 

Hafta İçi 

08.10 09.30 1.Blok Ders Hafta İçi 

09.45 11.05 2. Blok Ders Hafta İçi 

11.15 11.55 5. Ders Hafta İçi 

11.55 12.40 Öğle Yemeği Hafta İçi 

12.40 13.20 6. Ders Hafta İçi 

13.30 14.10 7. Ders Hafta İçi 

14.20 15.00 8. Ders Hafta İçi 

15.00  Yatakhane Açılış Hafta İçi 

15.00 
17.00 Yatakhane İçi ve Dışında Serbest Zaman (Hz-9-10. sınıflar) Hafta İçi 

19.00 Yatakhane İçi ve Dışında Serbest Zaman (11-12. sınıflar) Hafta İçi 

17.00 17.45 Pansiyon Giriş Yoklama (Hz-9-10. sınıflar) Hafta İçi 

19.00 19.30 Pansiyon Giriş Yoklama (11-12. sınıflar) 
Özel Öğretim Kursuna devam edip mazeretini belgelendiren 

öğrenciler pansiyona giriş saati en geç 11. Sınıflar 21.30-12. 

Sınıflar 22.30'dur. 

Hafta İçi 

18.00 
19.00 Akşam Yemeği Hafta İçi 

20.00 Akşam Yemeği (11. ve 12. sınıflar için) Hafta İçi 

19.05 20.05 1.Etüt Hafta İçi 

20.05 20.15 Ara Hafta İçi 

20.15 21.15 2. Etüt Hafta İçi 

21.15 21.45 Ara Öğün Hafta İçi 

21.45 22:30 Serbest Zaman-Kişisel Bakım Hafta İçi 

22.30 23.00 Yatış Yoklama-Kitap Okuma ve Yatış  Hafta İçi 

23.00 00.00 Yatış Yoklama-Kitap Okuma ve Yatış (12. Sınıflar) Hafta İçi 

    

08.30 09.00 Sabah Kalkış-Düzen ve Hazırlık Hafta Sonu 

09.00 09.30 Sabah Kahvaltısı Hafta Sonu 

13.30 14.00 Öğle Yemeği Hafta Sonu 

18.00 18.30 

Pansiyon Giriş -Yoklama 
Özel Öğretim Kursuna devam edip mazeretini belgelendiren 

öğrenciler pansiyona giriş saati en geç 11. Sınıflar 21.30-12. 

Sınıflar 22.30'dur. 

Hafta Sonu 

 

18.30 
19.00 Akşam Yemeği Hafta İçi 

20.00 Akşam Yemeği (11. ve 12. sınıflar için) Hafta İçi 

19.05 20.05 1.Etüt Pazar 

20.05 20.15 Ara Pazar 

20.15 21.15 2. Etüt Pazar 

21.15 21.45 Ara Öğün Hafta Sonu 

22.00 23.00 Serbest Zaman-Kişisel Bakım Hafta Sonu 

23.00 23.30 Yatış Yoklama-Kitap Okuma ve Yatış Hafta Sonu 

23.00 00.30 Yatış Yoklama-Kitap Okuma ve Yatış (12. Sınıflar) Hafta Sonu 

 
 

T.C. 

KADIKÖY KAYMAKAMLIĞI 

KADIKÖY ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 



 

 

 

 

AÇIKLAMALAR: 

1. Öğrenciler pansiyon zaman çizelgesine uyar.  

2. Yatakhane, Pazartesi günleri saat 07.45’de hafta içi diğer günlerde 07.55’da boşaltılarak kapatılır. Yatakhanedeki 

öğrencilerin Pazartesi Bayrak Törenine katılmaları zorunludur. 

3. Yatakhane ders saatlerinde (08.00-15.00) kapalı olacaktır. Ders saatleri içinde her ne sebeple olursa olsun 

yatakhanede kalmak yasaktır. Bu saatler arasında raporlu olan ya da hemşire tarafından istirahatı uygun görülen 

öğrenciler yatakhanede kalabilirler. 

4. Hafta içi saat 07.50’de kahvaltı biter ve yemekhane boşaltılarak kapılar kilitlenir. Cuma günleri saat 13.25'de  hafta 

içi diğer günlerde 12.40’da öğle yemeği biter ve zorunlu olmadıkça hiçbir öğrenci yemekhaneye alınmaz.  

5. Hafta içi 19.00 da akşam yemeği biter, sadece mazeretini belgeleyen 11 ve 12.sınıflar için yemekhane 20.00’a kadar 

açık tutulur ve bu saatten sonra kapılar kilitlenir. 

6. Özel Öğretim Kursuna devam eden 11 ve 12. sınıf öğrencileri mazeretlerini; kayıtlı oldukları kurumdan 

aldıkları belgeyi durumlarını açıklayan veli dilekçesine ekleyerek okul yönetimine bildirmelidir.  

7. Öğrenciler yoklamalara bizzat katılır. Yoklama anında yerinde olmayan öğrenci en kısa sürede yoklamasını 

belletici veya nöbetçi belletici öğretmene vermekle sorumludur. Hasta ya da raporlu öğrencilerin yoklamaları 

belletici veya nöbetçi belletici öğretmen tarafından odalarında alınır. Yoklamalara katılmayan öğrencilerle ilgili 

olarak gerekli yasal işlemler yapılır.  

8. Evci iznine çıkacak öğrencilerin talepleri önceden okul idaresine faks ya da mail yoluyla gönderilen dilekçe ile 

bildirilmelidir. Okul idaresinin bilgisi olmadan ve e-okul sistemine işlenmeden evci iznine çıkan öğrencilerle 

ilgili “geceyi izinsiz olarak pansiyon dışında geçirmiştir” şeklinde işlem yapılacaktır. Sonradan verilen 

dilekçeler kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

9. Hafta sonu evci izinleri Cuma günü, resmi tatillerde ise tatilin başlamasından bir gün önce 15.30 da başlar, Pazar 

günleri ya da resmi tatil bitiminde 18.00’da biter. Bunun dışında evci izinleri uzayacak olan öğrencilerin durumları 

velileri tarafından okul idaresine faks ya da mail yoluyla gönderilen dilekçe ile bildirilir. 

10. Öğrenciler, zaman çizelgesinde belirtilen saatlerde kendileri için belirlenen yerlerde etütlere katılır. Hazırlık sınıfı 

ve 9. sınıflar etütleri ana binada zemin katta bulunan dersliklerde yapılacaktır. Diğer sınıflar ise pansiyon 

binasındaki etüt sınıflarını kullanacaklardır.  

11. Etütlerde belletmen öğretmenler ve etüt başkanlarının talimatlarına uyulması esastır.  

12. Öğrenciler, pansiyonda hijyen kurallarına riayet eder. 

. Ana kapı girişlerinde ellerini dezenfekte eder, hijyen paspasına ayaklarını temizledikten sonra pansiyona giriş 

yapar, gerekliyse maskesini değiştirir. 

. Odalara sadece oda içinde kullandıkları terliklerle girer, ayakkabı ve koridor terliğini oda girişinde bulunan 

ayakkabılığa yerleştirir. 

. Öğrenciler odalarını düzenli olarak havalandırır, 

. Her öğrenci kendi odasında zaman geçirir, odaların küçük olması sebebiyle odalarda 2 kişiden fazla kişi 

bulunmaz, 

. Ortak alanlarda sosyal mesafeyi gözetir, maske ve dezenfektan kullanımına dikkat eder, 

. Hastalık belirtileri gösterdiği takdirde, akşam belletmen öğretmenine, gündüz okul revirine müracaat eder, 

maskesini asla çıkarmaz, sınıf ortamına girmez. 

 

 

 

 

 Refik CABBAR       Ali Fuat GÜNEY 

              Pansiyon Müdür Yardımcısı                  Okul Müdürü 



 

 

 

                                                                     

    

 

                   TARİH : …... /…... /…..…. 

 

ÖĞRENCİNİN; 

ADI – SOYADI  

T.C KİMLİK NO  

SINIFI 
 

NUMARASI  

 

DURUM; 

 

 

 

 

SÖZLEŞME; 

 

Ben                                                                                                         ;      /  /  tarihinde, 

Öğretmenim                                                                    tarafından uyarıldım. Hatalı olduğumu anladım. 

Olumsuz davranışlarımın yinelenmesi durumunda uygulanabilecek yaptırımlar konusunda 

bilgilendirildim. Aynı tür davranışı bir kez daha yapmayacağıma söz veriyorum. 

Öğretmen;                                                                             Öğrenci; 

Adı-Soyadı :                                                                          Adı-Soyadı : 

İmza :                                                                                     İmza : 

 

 

 

 

KADIKÖY ANADOLU LİSESİ 

ÖĞRENCİ SÖZLEŞMESİ 



 

 

 

KADIKÖY ANADOLU LİSESİ 

2021-2022 EĞİTİM / ÖĞRETİM YILI 

ÖĞRENCİ PANSİYONU 

ARA SINIFLAR (9,10,11,12) 

ÖN BAŞVURU BİLGİ FORMU 
 

 

Merdivenköy Mah. Yumurtacı Abdibey Cad. No:81 Kadıköy / İSTANBUL 

web: kadikoyanadolulisesi.meb.k12.tr  

e-mail: kadikoyanadolulisesi55@gmail.com 

Tlf: 0 216 349 49 49 
 

Ö
Ğ

R
E

N
C

İN
İN

 

T.C. Kimlik No 
 

Adı Soyadı 
 

Cinsiyeti  Kız (………) Erkek (……..) 

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

Pansiyon yatılılık durumu 
Daimi yatılı  (………)    Evci Pazartesi (………) 

Evci Pazar  (………) 

Geldiği Yerin Adı 
 

Mezun Olduğu Ortaokulun Adı 
 

Ortaokulu YİBO’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 (………)

 Diğer (………) 

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 
 

mailto:161002@meb.k12.tr


 

   

 

 

TARİH : …... /…... /…..…. 

 

ÖĞRENCİNİN; 

Adı – Soyadı  

T.C Kimlik No  

Sınıfı 
 

Okul Numarası  

Baba Adı  

Anne Adı  

Doğum Yeri ve Yılı  

Daha Önceki Okulu  

Müracaat Tarihi  

Daha Önce Yatılılıktan Bursluluğa Geçip Geçmediği     Geçti (…….)                           Geçmedi (…….) 

 

KADIKÖY ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE 

 

 Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı olan okulunuz burslu öğrencilerinden, 

……………………………………………………………………………………………..…………………….'in 

bursluluktan devlet parasız yatılısına geçirilmesini istiyorum. 

 

 Gereğini bilgilerinize arz ederim. 

                                                 ……. / ……. / ………. 

 

 

    

     

           

 

 

 

Velinin; 

Adı-Soyadı: 

 

 

İmzası: 

 

 

 

KADIKÖY ANADOLU LİSESİ 

BURSLULUKTAN DEVLET PARASIZ 

YATILILIĞA GEÇİŞ DİLEKÇESİ 


