
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

PANSĠYON ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER 

Sıra 
Ġstenecek Belgelerin 

Cinsi 
Açıklamalar 

1 Başvuru Dilekçesi Okul idaresinden alınacak  veya yazı ekimizde bulunmaktadır. 

2 
Nüfus Cüzdanı 

Fotokopisi 

Aslı  ile okul idaresine başvurulduğunda 
okul idaresi tarafından onaylanır. 

 

3 
EK-1 

(Aile Maddi Durum 
Beyannamesi) 

EK-1 Belgesini çalışanlar kurumuna, çalışmayanlar 
muhtara 

imzalatacaktır. 

4 
Resmi Sağlık 

Kuruluşu Raporu 

“Yatılı okumasına engel olacak bir hastalığı 
bulunmamaktadır” ibaresi yazan tek hekim tarafından 

düzenlenecek sağlık raporu. 

5 
Aile Nüfus kayıt 

örneği ve İkametgâh 
Nüfus müdürlüklerinden alınacaktır. 

 

6 Evci İzin Belgesi Okul idaresinden alınacak  veya yazı ekimizde bulunmaktadır. 

7 
Öğrenci Tanıma 

Formu 
Okul idaresinden alınacak veya yazı ekimizde bulunmaktadır. 

8 

Bilimsel Sosyal ve 
Sportif Etkinliklere 

Katılım Veli İzin 
Dilekçesi 

Okul idaresinden alınacak veya yazı ekimizde bulunmaktadır. 



 
 

YILDIRIM BEYAZIT ANADOLU LĠSESĠ MÜDÜRLÜĞÜNE 
                                                                                                          ÇUBUK 
 
 
 
            Okulunuz ……... Sınıf ………. Numaralı ….………..……………....…………….….. adlı 

öğrencinin velisiyim. Öğrencimi okulunuzda bulunan Öğrenci Pansiyonuna kaydını Paralı / Parasız 

Yatılı olarak yaptırmak istiyorum. 

         

   Gereğini bilgilerinize arz ederim. 

 
 
 
 
 
 
Velinin: 
Adresi : 
Telefon: Ev :  
ĠĢ-Cep :  
 
YerleĢtirmeye Esas Puanı:  
Daha önce yatılı okuyup-okumadığı: 
Durum beyannamesine göre ailede kiĢi baĢına düĢen yıllık net gelir miktarı:................(TL) 
 
KONTROL LĠSTESĠ 
1. Sağlık Raporu (  ) 
2. Evci Ġzin Dilekçesi (  ) 
3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi(  ) 
4. Ailenin Maddi Durumunu Gösterir Beyanname (  )                                             
5. Aile Nüfus Kayıt Örneği (  ) 
6. Öğrenci Tanıma Formu (  ) 
7. Pansiyon SözleĢmesi (  ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

…./…../2019 
Velinin Adı Soyadı 

Ġmza 



 
 
 

ÇUBUK YILDIRIM BEYAZIT ANADOLU LĠSESĠ MÜDÜRLÜĞÜNE 

                                                                                                                         ÇUBUK 
ÖĞRENCĠNĠN 

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. 

 

ÖĞRENCĠ VELĠSĠNĠN 

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

ADRESĠ                         :...........................................                                    ......../......../2019                                                                                                                              

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

EVCĠ  DURUMU          :            

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

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

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

UZUN TATĠLLERDE....  (      ) 

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

 

EVCĠ ÇIKABĠLECEĞĠ KĠġĠ VE ADRESLER 

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

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

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

 

 

Cuma akşamından (16:00) Pazar 18. 00’a kadar evci sayılmasını(  ) 

Cuma akşamından (16:00) Pazartesi 08: 15’e kadar evci sayılmasını(  ) 

…………… Günü Saat  ……’dan, ………….. günü saat   ……’ya kadar ( ) 

Evci çıkmamasını istiyorum (  ) 

talep ediyorum. 

 

ÇARġI ĠZNĠ: Hafta sonları ve Okul yönetiminin uygun gördüğü zamanlarda çarĢı iznine çıkmasına izin 

veriyorum. 

 

 

Öğrenci Velisi                                                                               

ADI SOYADI                                                                                      Pans. Sor. Md. Yrd. 

 ……………………..  

  Ġmza                                                 

 

UYGUNDUR 

…/…/2019 

       

                                                                        Fevzi MAMAN 

Okul Müdürü 
NOT: 

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

*Evci izninde yanında kalınacak kişinin ve ailenin öğrenciyle birinci dereceden yakın akraba olması gerekmektedir. 
*Evci çıkılacak kişi veya ailenin açık adres, telefon ve her türlü kimlik bilgileri yazılacak. Değişiklikler idareye hemen bildirilecektir. 

 
 
 
 
 



 
 

ÖĞRENCĠ AĠLESĠNĠN MADDĠ DURUMUNU GÖSTEREN BEYANNAME (EK-1) 
 

ÖĞRENCĠ VELĠSĠNĠN 
Adı Soyadı  

 
Öğrenciye yakınlık derecesi  

 
ĠĢi ve iĢ yeri  

 
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 maaĢlı çalıĢıyor ise; muhasebe 
birimi veya ilgili kiĢi, kurum ve kuruluĢlardan 
alınacak aylar itibariyle bir önceki yıla ait 12 aylık 
toplam gelirini gösteren belge. Gelirin 12 ayı 
bulmaması hâlinde son aylık geliri esas alınarak 12 
ay üzerinden yıllık hesaplanacaktır.) 

 

EĢi çalıĢıyor ise kazancı: 
(Vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kiĢi, 
kurum ve kuruluĢlardan alınacak aylar itibariyle bir 
önceki yıla ait 12 aylık toplam gelirini gösteren 
belge. Gelirin 12 ayı bulmaması hâlinde son aylık 
geliri esas alınarak 12 ay üzerinden yıllık 
hesaplanacaktır.) 

 

Diğer Gelirler  
Ailenin net yıllık gelir toplamı 
(Veli ile eĢinin gelirleri toplamı): 

 

Aile reisinin bakmakla yükümlü olduğu fertlerin 
adı-soyadı ve yakınlık dereceleri : 
(Aile nüfus kayıt örneği, velinin ve çalıĢıyorsa eĢinin 
bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili 
tedavi yardımı beyannamesi, varsa diğer bakmakla 
yükümlü olduğu Ģahıslarla ilgili mahkeme kararı 
örneği.) 

 

Ailenin net yıllık gelir toplamının fert baĢına 
düĢen yıllık tutarı: (Ailenin net yıllık toplam geliri, 
ailedeki fert sayısına bölünerek hesaplama 
yapılacaktır.) 

 

 
         Aile maddi durumumun yukarıdaki beyannamede belirttiğim şekilde olduğunu beyan eder, velisi 
bulunduğum Çubuk Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi  .............. sınıfı öğrencilerinden ..... ...... ........... ... 
..... ................. oğlu-kızı ........... numaralı ................................................................................’ın 2019-2020  
eğitim-öğretim yılında  parasız/paralı  yatılılığa  kabulünü arz ederim. 
 

                                                                                                                                    
          ....... /…./2019                            
       Velisinin Adı Soyadı 
                 Ġmzası                               Mühür  Ġmza  
      

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 ana-babası ile ilgili tedavi yardımı beyannamesi veya mahkeme 

kararı örneği, varsa diğer bakmakla yükümlü olduğu şahıslarla ilgili mahkeme kararı örneği  

* Bu belge; başvuru, kayıt- kabul ve iptal işlemlerinde kullanılacaktır.  

** Onay kısmı; velinin görev yaptığı kurum, muhtarlık veya diğer resmî kurumlarca onaylanacaktır.  



 
BĠLĠMSEL SOSYAL VE SPORTĠF ETKĠNLĠKLERE KATILIM VELĠ ĠZĠN DĠLEKÇESĠ 

 
 

 YILDIRIM BEYAZIT ANADOLU LĠSESĠ MÜDÜRLÜĞÜNE 
                                                                                              ÇUBUK 

 
 
 
Öğrencinin; 

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

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

 

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

2-Okulca düzenlenen her türlü antrenman, müsabakalar, yarıĢmalar, proje ve laboratuvar 

çalıĢmaları için 

3-Hafta sonları evci, hafta içi günlük çarĢı izni için ve bu izinlerde yalnız gidip gelebilmesi için 

4-Haftaiçi akĢam ve hafta sonu gündüz ve akĢam dershane ders, etüt, deneme sınavları için 

ve bunlara yalnız gidip gelebilmesi için 

5-Hafta içi ders zamanı ve ders dıĢı zamanlarda verilecek her türlü izinler için, 

6-Yarıyıl dinlenme tatili Bayram tatili ve benzeri her türlü tatillerde okuldan ayrılabilmesi için 

7-Disiplin cezası sebebiyle okuldan eve gelebilmesi için 

8- Hafta içi veya hafta sonları öğrencilerin kendi aralarında veya öğretmenlerince düzenlenecek 

sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlere (il içindeki Çubuk Sporun futbol müsabakalarını izleme; 

sinema-tiyatro-konser-seminer-konferans vb. organizasyonlara katılma ve izleme; halı saha, 

salon sporları oyun faaliyetlerine katılma ve izleme, bu faaliyetlere öğretmen eĢliğinde veya 

yalnız gidebilmesi için; 

izin veriyor ve her türlü sorumluluğu kabul ediyorum. 

 
 
 
 

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

 

 

Öğrenci Velisinin  

 (Yasal Vasisi) 

 

Adı ve Soyadı 

Ġmza 
 



ÖĞRENCĠ SAGLIK BĠLGĠLERĠ 

BOYU  PENĠSĠLĠNE ALERJĠSĠNĠN 

OLUP OLMADIĞI 
VAR YOK 

KĠLOSU  ĠġĠTME ÖZRÜ OLUP 

OLMADIĞI 

VAR YOK 

LENS KULANIP 
KULANMADIĞI 

KULLANIYOR  KULLANMIYOR  BEDENSEL ÖZRÜNÜN 

OLUP OLMADIĞI 

VAR YOK 

PROTEZ KULLANIP 
KULLANMADIĞI 

KULLANIYOR  KULLANMIYOR  
KULLANMASI YASAK 

ĠLAÇLAR 
 

GÖZLÜK DURUMU KULLANIYOR  KULLANMIYOR  GÖZLÜK NO : 

ÖĞRENCĠNĠN SAĞLIK GÜVENCESĠ VAR MI VAR      YOK      (Anne ve babanın SGK kaydı olmadığına dair 

belge) 

SAĞLIK ĠLE ĠLGĠLĠ 
DĠĞER 

AÇIKLAMALAR 

 

 

                                                                

……./…../2019                                                        

          Ġmza 

                                                                                                                                   Velinin Adı-Soyadı     

 

 
 

ÇUBUK YILDIRIM BEYAZIT ANADOLU LĠSESĠ ÖĞRENCĠ PANSĠYONU 
ÖĞRENCĠ TANIMA FORMU 

ÖĞRENCĠNĠN 

ADISOYADI  
:……………………………

……….……………………

..                           

 MEZUN OLDUĞU OKUL: 

TC NO:                                                                                                    DOĞUM YERĠ: DOĞUM TARĠHĠ: 

ĠSTENĠLEN 

BĠLGĠLER 

ANNE BABA 

ADI  

 

 

 

 

 

 

SOYADI  

 

 

 

ÖZ / ÜVEY   

SAĞ / VEFAT   

EĞĠTĠM DURUMU   

T.C. KĠMLĠK NO   

MESLEĞĠ   

Ġġ ADRESĠ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ġġ TELEFON NO   

EV ADRESĠ   

EV TELEFONU   

CEP TELEFONU   



ÖĞRENCĠ – VELĠ – PANSĠYON SÖZLEġMESĠ 
Pansiyon – veli iĢbirliği, öğrenci baĢarısını artıran önemli etkenlerden biridir. Güvenli ve düzenli bir pansiyon ortamının 
sağlanmasında veli katılımının rolü büyüktür. Veli katılımının öncelikli amacı, pansiyonun eğitim etkinliklerini yönlendiren okul 
personeline destek olmak, çalıĢmalara meslekleri ve yeterlilikleri doğrultusunda farklı düzeylerde katkılarını sağlamak, okul 
personeli ve veli arasında sıkı bağlar kurarak öğrencinin eğitim sürecine katkıda bulunmaktır.  
 
SözleĢmenin Tarafları: Öğrenci - Öğrenci Velisi / Anne-Babası - Okul Yönetimi  

 

ÖĞRENCĠNĠN SORUMLULUKLARI 
- MEB tarafından kabul edilen ve kabul edilecek pansiyon yönetmeliklerine ve bu yönetmeliklere uygun yapılan her türlü 

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

- Pansiyon Ġç Yönergesine (Pansiyon kuralları, Yatakhane kuralları, Pansiyon vakit çizelgesi vb.) uyacağım.  

- MEB ve Yurt Ġç Yönergesine göre yasaklanan maddi değeri yüksek eĢyayı, öğrenci harçlığı limitinin üstünde parayı, reçeteli veya 

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

- Etüde cep telefonunun getirilmesinin yasak olduğunu, cep telefonumun numarasını yurt idaresine vermem gerektiğini biliyorum.  

- Kurumun, arkadaĢlarımın eĢyalarına verdiğim her tür zararı, itiraz etmeksizin ödeyeceğim.  

- Verdiğim adres veya telefonda meydana gelecek değiĢiklikleri mümkünse aynı gün, değilse ertesi gün okul ve yurt idaresine 

bildireceğim.  

- Pansiyon bahçesinin dıĢına izinsiz çıkmayacağım. Her nereye gidersem gideyim kesinlikle izin alacağım.  

- Hastalandığımda belletmene haber vereceğim, doktorun verdiği ilaçları pansiyon idaresine teslim edeceğim.  

- Evci izinlerimi formda belirttiğim adreste geçireceğim; velimin izni olmadan bir yere asla gitmeyeceğim. ÇarĢı izni için, dershane 

için okul idaresine yaptığım beyanların sonucunu Ģimdiden kabul ediyorum.  

- Ġdarenin uygun görmesi halinde yemekhane, yatakhane, etüt salonları ve okulda nöbetçilik yapacağımı, nöbetlerin 

tutulmamasının disiplin suçu olduğunu biliyor ve kabul ediyorum.  

- Yurt taksitlerinin yılda biri peĢin, üç taksit halinde ve Eylül, Kasım, Ocak, Mart aylarının en geç 10’una kadar ödendiğini, belirtilen 

tarihlerde ödemediğim takdirde yurttan kaydımın silineceğini biliyorum ve kabul ediyorum. (Bu madde paralı yatılı öğrenciler içindir.) 

- Uyuma ve uyanma  saatlerine  riayet edeceğim. 

-  Pansiyon yönetimi tarafından ilan edilen giriĢ çıkıĢ saatlerine uygun davranacağım. 
- Pansiyonun elektrik tesisatı ve düzenine kesinlikle dokunmayacağım. Gördüğüm herhangi bir aksaklığı anında yetkililere 
bildireceğim. Pansiyona telefon Ģarj cihazı dıĢında hiçbir elektrikli alet sokmayacağım.(elektrikli su ısıtıcısı, ocak, teyp, cd çalar, vb.) 
- Elektrik ve suyu asla israf etmeyeceğim. BoĢa yanan elektriğin lambasını ve boĢa akan suyun musluğunu hemen kapatacağım. 
-  Pansiyonun hiçbir  bölümünde yerlere çöp atmayacağım. ( odamın penceresinden çöp atmayacağım) 
- Sabahları odayı terk ederken özel eĢyalarımı ve yatağımı düzenli Ģekilde bırakacağım. 
- Dolabımda yasak yayın (Dergi, gazete, kitap ve cd)  bulundurmayacağım. 
- Etüt saatlerine riayet edeceğim. Etüt yoklamalarında bulunacağım. Özel ve geçerli bir mazeretim varsa öğretmenlerimi 
bilgilendirerek izin isteyeceğim. 
- Ġzin almam gereken durumlarda mutlaka dilekçe ile okul müdürlüğüne baĢvuracağım.  
-KiĢisel bilgisayarım ve kiĢisel cep telefonumla girilmesi, izlenmesi ve üye olunması (terör,uyuĢturucu,bölücülük vb) yasal olmayan 
yerlere girmeyeceğim,bu aletleri eğitim,ödev,kiĢisel oyun ve iletiĢim amaçlı kullanacağım. 
 

ÖĞRENCĠ VELĠSĠNĠN SORUMLULUKLARI 
- Öğrencimin, MEB tarafından kabul edilen ve kabul edilecek pansiyon yönetmeliklerine ve bu yönetmeliklere uygun yapılan her 

türlü uygulamaya uymasını sağlayacağım.  

- Velisi bulunduğum öğrencinin okula devam durumu, dersleri, sağlığı ve genel davranıĢlarıyla yakından ilgileneceğim. Veli 

toplantılarında çoğunlukla alınan her tür karara, Pansiyon Ġç Yönergesindeki kararlara katılacağım.  

- Kurum eĢyalarına, arkadaĢlarının eĢyalarına verdiği her tür zararı, itiraz etmeksizin ödeyeceğim.  

- Verdiğim adres veya telefonda meydana gelecek değiĢiklikleri mümkünse aynı gün, değilse ertesi gün okul idaresine bildireceğim.  

- Bakanlıkça ve Pansiyon Ġç Yönergesince yasaklanan maddi değeri yüksek eĢyayı, öğrenci harçlığı limitinin üstünde parayı, 

reçeteli veya reçetesiz ilaçları vb. malzemeyi öğrencimin üzerinde ve yanında bulundurmaması gerektiğini biliyorum.  

- Pansiyonun ziyaret saatleri dıĢında önemli bir durum olmadıkça ziyaret için öğrenciyi çağırmayacağım; etüt saatlerinde öğrencime 

telefon açmayacağım. Etüde cep telefonu getirmenin yasak olduğunu biliyorum. Öğrencimin buna uymasını sağlayacağım.  
 -Çocuğumun izin ve tatil dönüĢlerinde, pansiyon yönetimi tarafından belirlenen  tarih ve saatte pansiyona ulaĢması için bütün 
önlemleri alacağım. 
 -Çocuğumu pansiyona öğrenmeye hazır olarak göndereceğim 
 -Pansiyon yönetimi tarafından çağrıldığımda en kısa süre pansiyona geleceğim. 
 -Belli zaman aralıklarında pansiyon gelerek çocuğum hakkında pansiyon yönetimi ile görüĢeceğim. 
 -Pansiyonun duyuru ve yayınlarını takip edeceğim.  
 -Bilgi edinmek ve toplamak amacıyla gönderilen her tür anketi ve formu doldurup zamanında geri göndereceğim. 
 -Çocuğum eve  geldiğinde, pansiyonda yaptıklarını paylaĢarak, değerlendirmesini çocuğumla birlikte yapacağım. 



 -Çocuğuma yaĢına uygun sorumluluklar vereceğim. 
 -Çocuğumun, pansiyon  kurallarına uyması için gerekli önlemleri alacağım. 
 -Çocuğumun ruhsal ve fiziksel durumundaki değiĢmeler hakkında pansiyon yönetimini zamanında bilgilendireceğim. 
 -Aile ortamında fiziksel ve psikolojik Ģiddete izin vermeyeceğim. 
 -Ġzin almam gereken durumlarda mutlaka dilekçe ile okul müdürlüğüne baĢvuracağım.   
 -Telefonla izin talebinde bulunmayacağım. 
 -Çocuğumun pansiyona vereceği maddi zararları en kısa sürede itiraz etmeksizin ödeyeceğim. 
 -Pansiyon yönetimine verdiğim adres ve telefon numaralarının değiĢmesi durumunda, değiĢikliği en kısa sürede pansiyon 

yönetimine ileteceğim. 
 -Çocuğuma maddi değeri  yüksek eĢyalar ve çok büyük miktarda paralar vererek pansiyona göndermeyeceğim. 
-Çocuğum paralı yatılı ise taksitlerini belirlenen tarihte ödeyeceğim. Taksitleri zamanında ödemediğim taktirde itiraz -etmeksizin 
paralı yatılılık hakkımdan vazgeçeceğim. 
  

- Öğrencimin rahatsızlanıp hastaneye gönderilmesi durumunda, saatine bakmaksızın ilgileneceğim. Hastane dönüĢünde ambulans 

hizmetlerinin verilmediğini, dönüĢ için ücret söz konusu ise ödeyeceğimi biliyorum, kabul ediyorum.  

- Öğrencimin hafta sonu izinlerini iliĢikteki formda verdiğim adreste geçirmesini; verdiğim adreste herhangi bir sorun olursa yasal 

sonuçlarını, öğrencimin idareden gizli baĢka bir adreste kalması halinde meydana gelecek yasal sorumlulukları kabul ediyorum.  

- Öğrencimin yurtta kalırken yemekhane, yatakhane, etüt salonları ve okulda nöbetçilik yapacağını biliyorum; nöbetlerin 

tutulmamasının disiplin suçu olduğunu biliyor ve kabul ediyorum.  

- Öğrencimdeki bütün rahatsızlıkları doğru ve açık bir Ģekilde yurt idaresine bildireceğim. Önceden var olan ve beyan etmediğim 

ancak daha sonra ortaya çıkan rahatsızlık neticesinde öğrencimin yurtta kalması sakıncalı bulunursa, öğrencimi yurttan alacağımı, 
bu durumun yasal sonuçlarına katlanacağımı biliyor ve kabul ediyorum.  

- Yurt taksitlerinin yılda bir peĢin, üç taksit halinde ve Eylül, Kasım, Ocak, Mart aylarında ayın onuna kadar ödendiğini, belirtilen 

tarihlerde ödemediğim takdirde öğrencimin yurttan kaydının silineceğini biliyorum ve kabul ediyorum. . (Bu madde paralı yatılı 
öğrenciler içindir.)  

- Öğrencimin okul pansiyonunda ve okulda ısıtıcı ve benzeri aletlerin kullanılmasında doğacak sorumluluğu kabul ediyorum.  

- SözleĢmede esas alınan yasal düzenlemeleri öğrencimin bilmesini ve uymasını sağlayacağımı beyan ederim.  

 

OKULUN SORUMLULUKLARI 
- Pansiyonda olumlu bir kültür oluĢturmak.  

- Öğrenci, veli ve çalıĢanlar arasında ayrım yapmamak.  

- Pansiyonu öğrencinin ihtiyaçları doğrultusunda sürekli geliĢtirmek.  

- Öğrencilerin, velilerin ve okul çalıĢanlarının kendilerini ve fikirlerini ifade edebilecekleri fırsatlar yaratmak.  

- Pansiyonun iĢleyiĢine ait kararların ve kuralların uygulanmasını takip etmek.  

- Pansiyon – toplum iliĢkisini geliĢtirmek.  

- Pansiyonun iĢleyiĢi ve yönetimi konusunda ilgili tarafları düzenli aralıklarla bilgilendirmek.  

- Pansiyonlarda kalan öğrencilerin ders saatleri dıĢında eğitimleri ile ilgilenmek.  

- Öğrencilerin çalıĢma zaman ve yerlerinde, etütlerde sessizce ders çalıĢmalarını sağlamak ve gerektiğinde onların çalıĢma 

sırasında derslerde karĢılaĢtıkları güçlüklerin çözümüne yardımcı olmak.  

- Banyo, çamaĢırhane, bulaĢıkhane, yatakhane, tuvalet ve lavaboların temiz ve tertipli tutulmasını sağlamak.  

- SözleĢmede esas alınan yasal düzenlemelerin uygulanmasını sağlamaktır.  

 

SözleĢmenin tarafı olarak yukarıda sunulan sorumluluklarımı okudum. Sorumluluklarımı yerine getireceğimi 
taahhüt ediyorum.  
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Pansiyon ĠĢleri Müdür Yrd.  

 
 

 

UYGUNDUR 

…/…/2019 

       

                                                                       Fevzi MAMAN 

Okul Müdürü 


