
(Parasız Yatılılık Dilekçesi) 

 

 

 

KÜTAHYA AHMET YAKUPOĞLU GÜZEL SANATLAR LĠSESĠ MÜDÜRLÜĞÜNE 

 
 

Velisi  bulunduğum  okulunuz ......... sınıfı ...... nolu  öğrencisi ............................................. ’nın 

aşağıdaki ekli belgelerinin incelenerek 2021/2022 öğretim yılında PARASIZ YATILI öğrenci olarak 

kabulünü bilgilerinize arz ederim. 

...../ .... / 2021 

 
 

Velinin Adı Soyadı 

İmzası 

 

Velinin açık adresi: 

 

 
 

Veli Cep Tel: 

 

Öğrenci Cep Tel: 

 

 

 

 

Ekleri: 
 

1)Yatılı okumasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığına dair resmî sağlık kuruluşlarından alınacak rapor. 

(Pansiyonda kalmasında sakınca yoktur ibareli) 

 
2)Aile Gelir Durumu Beyannamesi (ek-1) 

 
3)Aile Nüfus Kayıt Örneği (Nüfus Müdürlüğünden) 

4)Veliye ve öğrenciye ait ikametgâh belgesi. 

5) Nüfus cüzdan fotokopisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOT: 

 

1. Belgelerin eksik ve yanlış doldurulması halinde parasız yatılılık işlemi yapılmayacaktır. 

2.İdarenin mevzuat gereği verilen bilgi ve belgelerin doğruluğunu araştırma hakkı vardır. Burada 

yanıltma tespit edilecek olursa parasız yatılılık işlemi iptal edilecektir. 



(Paralı Yatılılık Dilekçesi) 

 

 
KÜTAHYA AHMET YAKUPOĞLU GÜZEL SANATLAR LĠSESĠ MÜDÜRLÜĞÜNE 

 
 

Velisi   bulunduğum okulunuz   ............sınıfı   .........   nolu   öğrencisi ............................................... ’i 

2021/2022 Eğitim Öğretim yılında okul pansiyonuna PARALI YATILI olarak kaydettirmek istiyorum. 

Paralı yatılı öğrencilerle ilgili olarak 11.08.1982 tarih ve 2698 sayılı Okul Pansiyonları Kanunun 11. 

Maddesi gereğince taksitlerimi zamanında yatırmadığım takdirde çocuğumun Okul Pansiyonundan 

iliĢiğinin kesileceğini biliyorum. 

Gereğini arz ederim 

..... / .... / 2021 

Velinin Adı Soyadı 

(İmzası) 

 

Velinin adresi : 

Cep Tel: 

Öğrenci Cep: 

 AÇIKLAMALAR 
 

1. Taksit Kayıt olunurken. Miktarı : 1.005,00 TL 

 

2. Taksit : En Geç 30 Kasım 2021’e kadar. Miktarı : 1.005,00 TL 

 
3. Taksit: En geç 28 Şubat 2022’ye kadar: Miktarını Maliye Bakanlığı belirleyecektir. 

 
4. Taksit: En geç 30 Nisan 2022’ye kadar. Miktarını Maliye Bakanlığı belirleyecektir. 

 

NOT: 1) Pansiyon Taksitleri doğrudan okul saymanına makbuz karşılığı yatırılacaktır. 

 
2) Bu paralı yatılılık dilekçesi sadece 2021/2022 eğitim öğretim yılı için geçerlidir. Sonraki yıllarda da 

öğrenci bu statüsünü devam ettirmek isterse Nisan ayı içerisinde Paralı yatılılık kaydını  yenilemesi  

gerekir. 

 

Ekleri: 

 
1) Yatılı okumasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığına dair resmî sağlık kuruluĢlarından alınacak 

rapor. (Pansiyonda kalmasında sakınca yoktur ibareli) 

 
2-Aile Gelir Durumu Beyannamesi (ek-1) 

 
3)Aile Nüfus Kayıt Örneği (Nüfus Müdürlüğünden) 

4)Veliye ve öğrenciye ait ikametgâh belgesi. 

5) Nüfus cüzdan fotokopisi 



KÜTAHYA AHMET YAKUPOĞLU GÜZEL SANATLAR LĠSESĠ MÜDÜRLÜĞÜ 
PANSĠYONU ÖĞRENCĠ BĠLGĠ FORMU 

 
Ö

Ğ
R

E
N

C
ĠN

ĠN
 

Adı/Soyadı 
 

Sınıf/No 
 

TC No 
 

Cep Tel No 
 

Kan Grubu 
 

Ġlaç Alerjisi 
 

Rahatsızlığı 
 

Sosyal Güvence 
 

Burs Alıyor mu? 
 

Evci Ġzin Sıklığı (O) Her Hafta (O) Ġki Hafta (O) Üç Hafta (O) Dört Hafta (O) Diğer 

 

Ġzin Adresi 

 

 

 
Çarşi Ġzin Sıklığı 

(O) H.Sonu 1 Gün (O) Hafta Sonu 2 Gün (O) Haftada 3 Kez,( ) Her 
gün 

(O) 2 Saat (O) 3 Saat (O) 4 Saat (O) 5 Saat (6) Saat 

 
B

A
B

A
 

Adı 
 

Soyadı  

Mesleği  

Adresi  

Telefonlar Cep: Ev: Ġş: 

 
A

N
N

E
 

Adı  

Soyadı  

Mesleği  

Adresi 
 

Telefonlar Cep: Ev: Ġş: 

 
V

E
L

ĠS
Ġ 

Adı  

Soyadı 
 

Mesleği 
 

Adresi 
 

Telefonlar Cep: Ev: Ġş: 



(Evci ve çarşı izin forum dilekçesi) 
 

KÜTAHYA AHMET YAKUPOĞLU GÜZEL SANATLAR LĠSESĠ MÜDÜRLÜĞÜNE 

 
 

 ÖĞRENCĠNĠN 

Adı ve soyadı :..................................... 
Yatılı Durumu :..................................... 
Okul no ve sınıfı :..................................... 

 
Yukarıda kimliği yazılı velisi bulunduğum öğrenciniz ............................................... nin evcilik ve çarşı 

izin durumunu aşağıda belirtmiş bulunmaktayım. Evci ve Çarşı izinlerine yalnız gidebilir doğacak her türlü 
sorumluluk bana aittir. 

Gereğini arz ederim. ......... /08/2021 
 

 ÖĞRENCĠ VELĠSĠNĠN 

ADI VE SOYADI :........................................... 
ADRESĠ :........................................... 
TEL :........................................... 

 
 EVCĠ DURUMU :  ÇARġI ĠZNĠ: 
HER HAFTA ................... ( ) HERGÜN( ) 
15 GÜNDE ..................... ( ) HAFTA SONLARI( ) 
Bir ayda ...........................( )  

UZUN TATĠLLERDE ....... ( )  

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

 

EVCĠ ÇIKABĠLECEĞĠ KĠġĠ VE ADRESLER 

1-............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................... 
2-........................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
3-............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................... 

 

 
…………………. ĠNCELENDĠ UYGUNDUR 

Öğrenci Velisi ………………… .…/08/2021 
Adı Soyadı Pansiyon ĠĢleri  

ve Ġmza Mdr Yard. ………………………….. 

Okul Müdürü 

 
 
 
 
 
 
 
 

 AÇIKLAMALAR 

1- Öğrenciniz için uygun alanlara işaret koyarak doldurunuz. 
2- Okula ilk kayıtta ve her Öğretim yılı baĢında Veli evci çıkaracağı adresler için dilekçeyle müracaat etmek 
zorundadır. Dilekçe vermediği müddetçe bu belgedeki bilgiler esas alınacaktır. 
3- Evci izninde yanında kalınacak kişi ve Ailenin Öğrenciyle birinci dereceden yakın akraba olması 
gerekmektedir.(veli belgelendirmek zorundadır.) 

4- Evci çıkılacak kişi veya Ailenin açık adres, Telefon ve her türlü kimlik bilgileri yazılacak. Değişiklikler idareye 
bildirilecektir. 
5- Evci çıkan öğrenciler Cuma günü son dersten sonra pansiyondan ayrılırlar ve Pazar günü en geç saat 

18:00’de Pansiyonda bulunurlar.(Hafta içi evci izni yoktur.) 



(Sorumluluk Formu) 

 
 

 

KÜTAHYA AHMET YAKUPOĞLU GÜZEL SANATLAR LĠSESĠ MÜDÜRLÜĞÜNE 

 
 

 Öğrencinin 
 

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

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

 
 

Yukarıda adı soyadı ve sınıf numarası belirtilen velisi bulunduğum, Okulunuz öğrencisinin, 
okulunuzdaki öğrenimi süresince aşağıda belirtilen hususlarla ilgili her türlü muvafakat veriyor ve 
öğrencinin tüm sorumluluğunu kabul ediyorum. 
1- Öğrenimi süresince okulun veya başka kişi, kurum, kuruluşların düzenlediği her türlü gezi, gözlem, 
etkinlik, konser v.b. için 
2- Okulca düzenlenen her türlü antrenman, müsabakalar, yarışmalar ve laboratuar çalışmaları için 
3-Hafta sonları evci, çarşı izni ve kurs izni için 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- Kurs/etüt izni alan öğrencilerin, kursa gidiş, dönüşleri yalnız yapabilmesi için izin veriyor ve her türlü 
sorumluluğu kabul ediyorum. 

 

8- Eğitim Öğretim Süresi boyunca öğrencimin her türlü eğitim-öğretim iĢleri ile ilgili izin verme 
yetkilisi olarak Okulunuz Pansiyondan Sorumlu Müdür Yardımcısını veli tayin ediyorum. 

 
 

Öğrenci Velisinin 

Adı ve Soyadı : 

Ġmza : 

 

Öğrenci Velisinin (Yasal Vasisi) 

Adı ve Soyadı : 

Ġmza : 



 BĠRĠNCĠ DERECE YAKIN ĠZĠN MUVAFAKAT BELGESĠ 
 
 

Velisi bulunduğunuz aşağıda künyesi yazılı KÜTAHYA AHMET YAKUPOĞLU GÜZEL 
SANATLAR LĠSESĠ Öğrencisi 2021–2022 Öğretim yılı boyunca çeşitli izinlere gönderilecektir. 
Sömestr, Yaz tatilinin yanı sıra, Yılbaşı, Bayram izini gibi çok kısa süreli izinlerde bulunduğunuz yer 
KÜTAHYA'ya çok uzak ise sizin muvafakatinizle öğrencinizi Kütahya ve yakın civarında bir 
tanıdığınızın yanına gönderebiliriz. 

Aşağıda belirtilen normal ve kısa süreli izinlerde öğrencinizin gitmesine izin verdiğiniz birinci 
derece yakınların adreslerini belirterek imzalayınız ve Okul Ġdaresi ne teslim ediniz. Öğrenciniz 
 bunun dıĢında hiçbir Ģekilde evci iznine çıkamaz. 

 

 ÖĞRENCĠNĠN : 
 

ADI VE SOYADI : 
 

OKUL NO : 
 

SINIFI : 
 

Öğrenci Hafta sonu, Yaz, Sömestr, Bayram ve Yılbaşı tatillerinde normal izinlerde evine yalnız 
GELEBĠLĠR / GELEMEZ’ĠSE, birinci derece yakını ......................................................................... nin 
Yanında ve.......................................................................................................................................... 
….. adresinde geçirmesine muvafakat ediyorum. 

 
 

Kısa süreli ve hafta sonları................................................................................... nın yanında ve 
........................................................................................................................................................ 
............................................... ………………………. adresinde geçirmesine muvafakat ediyorum. 

 
 
 

Öğrenci Velisinin 

 
ADI VE SOYADI : 

 

ĠMZASI : 



(Pansiyon Öğrenci SözleĢmesi) 

PANSĠYON ĠDARESĠ – ÖĞRENCĠ SÖZLEġMESĠ 

 Öğrencinin Yurt Ġdaresine KarĢı 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. 

2) MEB ve Pansiyon İç yönergesine göre yasaklanan nitelikli cep telefonunu, maddi değeri yüksek 

eşyayı, öğrenci harçlığı limitinin üstünde parayı, reçeteli veya reçetesiz ilaçları, , vb. malzemeyi 

çantamda, 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 pansiyon 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 gün 

okul ve pansiyon idaresine bildireceğim. 

6) Pansiyonun 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 pansiyon idaresine yaptığım beyanların sonucunu şimdiden kabul 

ediyorum. 

9) Hafta sonları evci çıktığımda Pazar günleri saat 18:00’de pansiyonda olacağıma kabul ediyorum 

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

aylarının son iş gününe kadar ödendiğini, belirtilen tarihlerde ödemediğim takdirde pansiyondan 

kaydımın silineceğini biliyorum ve kabul ediyorum. 

11- Pansiyonun temizlik kurallarına; odaların temizliği, yatakların temiz düzgün tutacağımı, pansiyonda 

sigara vs gibi zararlı alışkanlıklardan uzak duracağımı kabul ediyorum. 

12- Pansiyona her türlü yiyecek sokmanın yasak olduğunu biliyor, kesinlikle dışardan hiçbir yiyeceği 

pansiyona sokmayacağıma kabul ediyorum. 

13- Etüdlere zamanında gireceğime aksi durumda disiplin cezası alacağımı biliyor ve kabul ediyorum. 

14- Yatakhade her türlü huzur sağlanmasına, arkadaşlarımı kesinlikle rahatsız etmeyeceğime, cep 

telefonumu amaç dışı kullanmayacağımı, akşamları saat 22:30’dan sonra telefonu kapalı tutacağımı 

biliyor ve kabul ediyorum. 

15- Yemekhanede ve pansiyonda nöbet tutacağımı biliyor ve kabul ediyorum. 

16- Yukarıda belirtilen kurallara uymadığımda disiplin cezası alacağımı biliyor ve kabul ediyorum. 

Pansiyon Ġdaresinin Öğrenciye KarĢı 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. 

 

 

 
 

…. / …. / 2021 

Öğrencinin Adı – Soyadı 

Sınıf-Okul No 

İmzası 



(Pansiyon Veli SözleĢmesi) 

KÜTAHYA AHMET YAKUPOĞLU GÜZEL SANATLAR LĠSESĠ MÜDÜRLÜĞÜNE 

 

Velisi bulunduğum ..…….. sınıfı.., ……..nolu ................................................................. nın 

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

takdirde aşağıdaki yazılı maddeleri kabul ediyorum 

 

Velinin Pansiyon Ġdaresine KarĢı Sorumlulukları 

1) Öğrencimin, MEB tarafından kabul edilen ve kabul edilecek pansiyon yönetmeliklerine ve bu 

yönetmeliklere uygun yapılan her türlü uygulamaya uymasını sağlayacağım. 

2) Veli toplantılarında çoğunlukla alınan her tür karara, pansiyon iç yönergesindeki kararlara 

katılacağım. 

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

4) Verdiğim adres veya telefonda meydana gelecek değişiklikleri mümkünse aynı gün, değilse ertesi 

okul ve pansiyon idaresine bildireceğim. 

5) Pansiyon idaresi tarafından öğrenci aracılığı ile resmi yazı ile, sabit telefonla, cep telefonuyla 

veya cep telefonu mesajı ile çağrıldığımda en kısa zamanda geleceğim. 

6) Bakanlıkça ve Pansiyon iç yönergesince yasaklanan nitelikli cep telefonunu, maddi değeri yüksek 

eşyayı, öğrenci harçlığı limitinin üstünde parayı, reçeteli veya reçetesiz ilaçları, vb. malzemeyi 

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. Etüt saatlerinde cep telefonunun 

açık olmasının yasak olduğunu biliyorum. Öğrencimin uymasını sağlayacağım. 

8) Öğrencimin rahatsızlanıp hastaneye gönderilmesi durumunda, saatine bakmaksızın ilgileneceğim. 

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

ödeyeceğimi biliyorum, kabul ediyorum. 

9) 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 ediyorum. 

10) Öğrencimin pansiyonda kalırken yemekhane, yatakhane, etüt salonları ve okulda nöbetçilik 

yapacağını biliyorum, nöbetlerin tutulmamasının disiplin suçu olduğunu biliyor ve kabul ediyorum. 

11) Öğrencimdeki bütün rahatsızlıkları doğru ve açık bir şekilde pansiyon idaresine bildireceğim. 

Önceden var olan ve beyan etmediğim ancak daha sonra ortaya çıkan rahatsızlık neticesinde 

öğrencimin pansiyonda kalması sakıncalı olursa öğrencimi pansiyondan alacağımı, yasal sonuçlarına 

katlanacağımı biliyor ve kabul ediyorum. 

12) (Paralı kalanlar için) Pansiyon taksitlerinin yılda bir peşin, üç taksit halinde ve Kasım, Şubat, 

Nisan aylarında ayın sonuna kadar ödendiğini, belirtilen tarihlerde ödemediğim takdirde 

öğrencimin pansiyondan kaydının silineceğini biliyorum ve kabul ediyorum. 

13-Öğrencim; pansiyonda sigara içme, kumar oynama, ahlak dışı davranışlarda bulunma ve 

pansiyonu izinsiz terk etmesi durumlarında pansiyondan alacağımı taahhüt ediyorum. 

Yurt Ġdaresinin Veliye KarĢı Sorumlulukları 

Yukarıdaki maddeleri kabul eden ve uygulayan velilerimizin çocuklarına, 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. 

 

…. / …. / 2021 

Velinin Adı – Soyadı İmzası 



KÜTAHYA AHMET YAKUPOĞLU GÜZEL SANATLAR LĠSESĠ 
ÖĞRENCĠ VELĠSĠ SORUMLULUK FORMU 

 

ÖĞRENCĠNĠN 

 

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

 
Sınıf/No: ………………………………………………………………….. 

 

ANNE/BABASININ/VELĠSĠNĠN 

 

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

İş adresi ve Telefon No: ………………………………………………………….. 

Ev adresi ve Telefon No: ………………………………………………………… 

Ölü veya Sağ Olduğu :………………………………………… 

 

 
KÜTAHYA AHMET YAKUPOĞLU GÜZEL SANATLAR LĠSESĠ’ne kayıt 

yaptırdığım ................................. oğlu ................................................... ’ ın veliliğini aşağıdaki 

şartlar içinde kabul ediyorum. 

1- Öğrencimin okula devam durumu, dersleri, sağlığı ve genel davranışları ile yakından 
ilgileneceğim. Disiplin yönetmeliğine, okul ve pansiyon kurallarına uymasını sağlayacağım. 

2- Okula ait eşya veya ders araçlarına her ne suretle olursa olsun yapacağı az veya çok zararı itiraz 

etmeksizin ödeyeceğim. 

3- Bu kayıt bildirimine verdiğim adres ve telefon numarası değiştiği takdirde durumu okul idaresine 

hemen bildireceğim. 

4- Öğrencimle ilgili veli toplantıları ile Okul Aile Birliği toplantılarına katılacağım. 

5- Okul yönetmeliklerinin bütün hükümlerine uygun hareket edeceğim. 

6- Velisi bulunduğum öğrenci, maddi değeri yüksek bir eşyayı veya çok miktarda parayı yanında ve 

okulda bulundurmayacaktır. Kaybolma ve çalınma durumunda sorumluluğu üstleniyorum. 

7- Öğrencilerin kendilerine ayrılan pansiyon bölümünün bakımı ve temiz tutulmasından sorumlu 

olacaklarını ve yönetmeliklerin belirlediği nöbet görevlerini yapacaklarını biliyorum. 

8- Yıl içinde pansiyon taksitlerini yönetmelikte belirtilen tarihlerde tamamlayacağım. 

9- Pansiyondan okul müdürlüğünden izin almadıkça ayrılmayacağım. 

10- Veli değişikliği söz konusu olursa, dilekçe ile okul müdürlüğüne müracaat edeceğim. 

11- Velisi bulunduğum öğrenciniz okulda ders ortamında ve pansiyonda etüt ortamında 

görüntülü cep telefonunu açık bulundurmayacak; etüt ve ders saatlerinde cep telefonunu 

kapalı tutulacaktır. Bu kurallara uymayan öğrencimin cep telefonunun alınarak ve veli olarak 

sadece bana iade edilmesini kabul ederim. 

12- Velisi bulunduğum öğrencinin hafta içi ve hafta sonlarında okul yönetiminden izinsiz olarak 

ayrılması durumunda doğabilecek sıkıntılardan çocuğum ve kendimin sorumlu olacağımı kabul 

ederim. 

 

 

 
Velisinin Adı Soyadı Öğrencini Adı Soyadı 

(İmzası)  (İmzası) 


