
2022/2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ERBAKIR FEN LİSESİ   

ÖĞRENCİ – VELİ – PANSİYON SÖZLEŞMESİ 
 

Pansiyon – veli işbirliği, öğrenci başarısını 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, çalışmalara meslekleri ve yeterlilikleri doğrultusunda farklı düzeylerde katkılarını sağlamak, okul personeli ve veli arasında sıkı 

bağlar kurarak öğrencinin eğitim sürecine katkıda bulunmaktır.  

 

Sözleşmenin Tarafları: Öğrenci - Öğrenci Velisi / Anne-Babası - Okul Yönetimi  

 

ÖĞRENCİNİN SORUMLULUKLARI 
- 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 İç Yönergesine (Pansiyon kuralları, Yatakhane kuralları, Pansiyon vakit çizelgesi vb.) uyacağım.  

- MEB ve Yurt İç Yönergesine göre yasaklanan maddi değeri yüksek eşyayı, 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, arkadaşlarımın eşyalarına verdiğim her tür zararı, itiraz etmeksizin ödeyeceğim.  

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

bildireceğim.  

- Pansiyon bahçesinin dışına 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. Çarşı izni için, dershane için 

okul idaresine yaptığım beyanların sonucunu şimdiden kabul ediyorum. Akşam 19:00 dan sonra dersane kurs etkinliklere katılmıyacağım 

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

disiplin suçu olduğunu biliyor ve kabul ediyorum.  

- Yurt taksitlerinin yılda biri peşin, 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 giriş çıkış saatlerine uygun davranacağım. 

- Pansiyonun elektrik tesisatı ve düzenine kesinlikle dokunmayacağım. Gördüğüm herhangi bir aksaklığı anında yetkililere bildireceğim. 

Pansiyona telefon şarj cihazı dışında hiçbir elektrikli alet sokmayacağım.(elektrikli su ısıtıcısı, ocak, teyp, cd çalar, vb.) 

- Elektrik ve suyu asla israf etmeyeceğim. Boşa yanan elektriğin lambasını ve boşa akan suyun musluğunu hemen kapatacağım. 

-  Pansiyonun hiçbir  bölümünde yerlere çöp atmayacağım. ( odamın penceresinden çöp atmayacağım) 

- Sabahları odayı terk ederken özel eşyalarımı ve yatağımı düzenli şekilde bırakacağım.Açıkta bıraktığım eşyaların kaybolmasında tüm 

sorumluluk bana aittir. 

- 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. 

- İzin almam gereken durumlarda mutlaka dilekçe ile okul müdürlüğüne başvuracağım.  

-Kişisel bilgisayarım ve kişisel cep telefonumla girilmesi, izlenmesi ve üye olunması (terör,uyuşturucu,bölücülük vb) yasal olmayan 

yerlere girmeyeceğim,bu aletleri eğitim,ödev,kişisel oyun ve iletişim amaçlı kullanacağım. 

 

ÖĞRENCİ VELİSİNİN 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 davranışlarıyla yakından ilgileneceğim. Veli 

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

- Kurum eşyalarına, arkadaşlarının eşyalarına verdiği her tür zararı, itiraz etmeksizin ödeyeceğim.  

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

- Bakanlıkça ve Pansiyon İç Yönergesince yasaklanan maddi değeri yüksek eşyayı, öğrenci harçlığı limitinin üstünde parayı, reçeteli veya 

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

- Pansiyonun ziyaret saatleri dışında 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 dönüşlerinde, pansiyon yönetimi tarafından belirlenen  tarih ve saatte pansiyona ulaşması 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 görüşeceğim. 

 -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 paylaşarak, değerlendirmesini çocuğumla birlikte yapacağım. 

 -Çocuğuma yaşına uygun sorumluluklar vereceğim. 

 -Çocuğumun, pansiyon  kurallarına uyması için gerekli önlemleri alacağım. 

 -Çocuğumun ruhsal ve fiziksel durumundaki değişmeler hakkında pansiyon yönetimini zamanında bilgilendireceğim. 

 -Aile ortamında fiziksel ve psikolojik şiddete izin vermeyeceğim. 

 -İzin almam gereken durumlarda mutlaka dilekçe ile okul müdürlüğüne başvuracağım.   

 -Telefonla izin talebinde bulunmayacağım.(Okul Fax:0 258 377 12 31 numarasına en az bir gün önce fax çekerek izin talebinde bulunup 

faxın gelip gelmediğini teyit edeceğim) 

 -Çocuğumun pansiyona vereceği maddi zararları en kısa sürede itiraz etmeksizin ödeyeceğim. 

 -Pansiyon yönetimine verdiğim adres ve telefon numaralarının değişmesi durumunda, değişikliği en kısa sürede pansiyon       yönetimine 

ileteceğim. 

 -Çocuğuma maddi değeri  yüksek eşyalar 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 dönüşünde ambulans 

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

- 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 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 şekilde 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 peşin, 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.) Eylül /Kasım ayı ………………. tl dir.Ocak ayından itibaren M cetveline göre belirli oranda artış yapılacak. 

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

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

OKULUN SORUMLULUKLARI 
- Pansiyonda olumlu bir kültür oluşturmak.  

- Öğrenci, veli ve çalışanlar arasında ayrım yapmamak.  

- Pansiyonu öğrencinin ihtiyaçları doğrultusunda sürekli geliştirmek.  

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

- Pansiyonun işleyişine ait kararların ve kuralların uygulanmasını takip etmek.  

- Pansiyon – toplum ilişkisini geliştirmek.  

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

- Pansiyonlarda kalan öğrencilerin ders saatleri dışında eğitimleri ile ilgilenmek.  

- Öğrencilerin çalışma zaman ve yerlerinde, etütlerde sessizce ders çalışmalarını sağlamak ve gerektiğinde onların çalışma sırasında 

derslerde karşılaştıkları güçlüklerin çözümüne yardımcı olmak.  

- Banyo, çamaşırhane, bulaşıkhane, yatakhane, tuvalet ve lavaboların temiz ve tertipli tutulmasını sağlamak.  

- Sözleşmede esas alınan yasal düzenlemelerin uygulanmasını sağlamaktır.  

Sözleşmenin tarafı olarak yukarıda sunulan sorumluluklarımı okudum. Sorumluluklarımı yerine getireceğimi taahhüt ediyorum. 

(NOT:PARALI YATILI ÖĞRENCİLERİNİN YATILILIK DURUMU 2019/2020 Eğitim Yılı için geçerlidir ertesi yıl kontenjan 

durumuna göre yeniden komisyon tarafından değerlendirilecektir) 

 

 

Veli İkamet Adresi : 

 

Veli Cep Tel: 

 

Öğrenci Tel: 
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Müdür Yardımcısı 

 


