
 

 

 
İSTANBUL ATATÜRK FEN LİSESİ 

TAAHHÜTNAMENİN TARAFLARI: 

* ÖĞRENCİ 

* ÖĞRENCİ VELİSİ / ANNE-BABA 

* OKUL YÖNETİMİ 

 

A)YATILI KALAN ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ SORUMLULUKLAR: 

1. Pansiyon yemekhanesinde yemek alırken oluşan sırada sınıf farkı gözetmeden, arkadaşlarımın önüne geçmeyeceğim, 

2. Yemekhane ve pansiyon birimlerinde çalışan yardımcı personele saygılı davranacağım, 

3. Yatağımı düzeltilmiş vaziyette bulunduracağım, 

4. Etütlerde her ne şekilde olursa olsun telefonla ilgilenmeyeceğim, 

5. Etütlerdeki zaman çizelgesine uyacağım, 

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

7. Pansiyon odalarına ve etüt salonlarına yiyecek içecek getirmeyeceğim ve yiyecek içecek bulundurmayacağım, 

8. Okulun elektrik, ısınma düzeniyle tamir maksadıyla da olsa oynamayacağım, zaruret halinde sorumlu ve görevlilere anında 

bilgi vereceğim, 

9. Pansiyonda ısıtıcı, ocak, kahve makinesi v.b. gibi elektrikli araçları kullanmayacağım, (Belirlenenler anında toplanacak ve 

ancak velisine teslim edilecektir) 

10. Çöpleri ve atık maddeleri yerlere ve bilhassa pencerelerden dışarıya atmayacağım, 

11. Odalarda, valiz ve dolabımın içinde yasak yayın, sigara, vb. şeyleri bulundurmayacağım, 

12. Odada geçirilen zaman dışında herkesin ulaşabileceği yerlerde cep telefonu, değerli eşya ve takı gibi malzemeleri 

bulundurmayacağım, kaybı durumunda sorumluluğun tamamen kendime ait olduğunu bileceğim, 

13. Cep telefonumu ders ve etütlerde tamamen kapatacağım, 

14. Elektrik ve su sarfiyatının önlenmesi için anahtar ve muslukların kullanılmadığı durumlarda kapatacağım, 

15. Okul binası ve tamamlayıcı kısımlardaki eşyaları özenle kullanacağım, (kasıt, ihmal ve kusur nedeniyle verilen zararların 

ayrıca tazmin edileceğini bileceğim), 

16. Ders saatlerinde pansiyon kapalı olduğundan bu saatler içerisinde herhangi bir şey almak için pansiyona izinsiz 

girmeyeceğim, 

17. Etütlerde yalnızca derslerle ilgili çalışmalar yapacağım, 

18. Pansiyona veliler de dâhil hiçbir ziyaretçiyi kabul etmeyeceğim, veli veya ziyaretçilerle okul girişinde, kantinde veya okul 

idaresinin tespit edeceği yerlerde görüşeceğim, 

19. Vakit çizelgesinde belirtilen saatlerde yemekhanede bulunacağım, 

20. Yaz tatiline giderken okul ve pansiyonda bana zimmet edilen eşyaları teslim aldığım gibi bırakacağım, herhangi bir hasar 

verdiğimde yerine yenisini alacağım veya parasını ödeyeceğim, 

21. Okulda ve pansiyonda asılı yangın talimatını okuyup gerektiğinde uygulamada görev alacağım, 

22. Amacı dışında yangın zilini çalmayacağım ve yangın zili ile oynamayacağım, 

23. Pansiyonla ilgili hizmetlerin Okul İdaresince tespit olunan iç yönerge hükümlerine göre yapılmasını sağlayacağım. 

24. Televizyonu belirlenen kurallar içinde kullanacağım, 

25. Belletici öğretmenlerimin vereceği talimatlara uyacağım, 

26. Çarşı iznine çıkarken Çarşı izin defterini imzalayacağım, durumu belletici öğretmene bildireceğim. İzinsiz ayrıldığım takdirde 

her türlü sorumluğu ve disiplin işlemini kabul ediyorum. 

27. Çarşıda, bir öğrenciye yakışmayan ortamlarda bulunmayacağım, çarşı izninden zamanında döneceğim. 

28. Hafta Sonu ve Bayram İzinlerine çıkarken evci izin formunu doldurmadan ve evci izin belgesi almadan pansiyondan 

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

kabul ediyorum. 

29. Evci iznine, okul idaresinin izin verdiği zamanlarda çıkacağım. Okul idaresinin izin vermediği durumlarda evci iznine 

çıkmayacağım. 



 

 

30. Okul idaresince hazırlanan tüm Talimatnamelere uyacağım ve talimatlara göre hareket edeceğim. Talimatlara uymamaktan 

kaynaklanan her türlü sorumluluğu ve disiplin işlemini kabul ediyorum. 

31. Covid-19 Pandemiyle ilgili okul idaresinin alacağı her türlü tedbire saygılı olacağım ve üzerime düşen görevleri titizlikle 

yerine getireceğim. 

  

B)YATILI ÖĞRENCİ VELİSİNİN SORUMLULUKLARI: 

1. Öğrenci pansiyonuna Okul İdaresinden izin almadıkça girmeyeceğim. 

2. Veli değişikliği veya iletişim bilgilerimde değişiklik ( telefon numarası, adres…vb.) söz konusu olursa, bunu zamanında bir 

dilekçe ile Okul Müdürlüğü’ne bildireceğim. 

3. Öğrencinin okulunuzda okuyacağı süre zarfında yarıyıl dinlenme tatili, bayram tatili vb. Her türlü resmi tatillerde okul 

idaresince izin verildiği takdirde veya cezai bir sebepten dolayı okuldan uzaklaştırılırsa yazılı bir bildiriye gerek kalmadan okuldan 

ayrılmasını kabul ediyorum. Tatil süresi sonunda da tam zamanında okulda bulunmasını sağlayacağımı taahhüt ediyorum. 

4. İzni alınmış, bir yönetici veya öğretmen rehberliğinde yapılan her türlü Sosyal, Kültürel veya Sportif Faaliyetlere (Yarışma, 

Müsabaka, Gezi, Sınıf Yemeği, Tiyatro, Sinema, Piknik v.b. etkinlikler) katılmasına muvafakat veriyorum. Bu etkinliklerde 

meydana gelebilecek her türlü olayın sorumluluğunu kabul ediyorum, 

5. Öğrencimizin okulunuzda okuyacağı süre zarfında okul idaresinin uygun göreceği saatlerde, zorunluluk hâsıl olursa hafta içi 

ya da hafta sonları ihtiyaçlarını gidermek için dışarıya çıkmasını talep ediyorum. Dışarıya çıktığı gün ve saatlerde doğacak her 

türlü idari ve hukuki sorumluluğu kabul ediyorum. 

6. Okul Disiplin Yönetmeliği, Okul İç Tüzük Yönetmeliği ve aşağıda sıralanan şartları kabul ediyorum. 

a) Kendilerine ayrılan pansiyon bölümlerinin bakım ve temizliğinden sorumlu olacaktır. 

b) Öğrencilere Cuma günü saat 16.00’dan Pazar günü saat 18:00’e, Pazartesi dönecekler için ise en geç 1. Ders başlangıcına 

kadar evci çıkış izni velilerin yazılı müracaatı üzerine verilebilir.  

c) Bulaşıcı bir hastalık karşısında öğrenci hastaneye gönderilir ve durumu veliye bildirilir. 

d) Öğrencimin yurttan izinli olarak çıkabilmesi için izin kullanacağı günden en az 2 gün önce dilekçe ile izin talebinde 

bulunacağım. Dilekçeyi elden ya da iaflpansiyon@gmail.com adresine zamanında gönderip ulaşıp ulaşmadığını teyit edeceğim. 

e) Öğrencinin evci çıkış ve dönüşleri evci çıktığı velisi tarafından bizzat takip edilecektir. Bunun için öğrenci velisi en erken 

Çarşamba günü, en geç Perşembe günü mesai saati bitimine kadar, Evci İzin Dilekçesini okul idaresine ulaştırmakla yükümlüdür. 

7. Mesai saatleri dışında rahatsızlanan öğrencimin sağlık kuruluşuna okul idarecisi, Belletici öğretmen tarafından getirilip 

götürülmesine izin veriyorum. Bu nezaret sırasında oluşacak olumsuz bir durum sonucunda nezaret eden kişiden maddi-manevi 

hiçbir hak talep etmeyeceğim. 

8. Yıl içinde pansiyon taksitlerini zamanında ödeyeceğim.(Paralı Yatılılar için) 

 

C) PANSİYON YÖNETİMİNİN HAKLARI  

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği 

1. Pansiyon yönetimi, gerekli gördüğü durumlarda öğrencinin odasını değiştirme hakkına sahiptir. 

2. Pansiyon yönetimi ve çalışanları saygı görme hakkına sahiptir. 

3. Pansiyon içinde öğrenci ve öğrenci velilerine çeşitli sorumluluklar verme hakkına sahiptir. 

4. Öğrencilerin pansiyonu ilgilendiren çeşitli konularda öğrenci velilerinden bilgi alma hakkına sahiptir. 

5. Öğrenci ve öğrenci velilerinin yasal yükümlülüklerini yerine getirmeyen tutumlarında yasal yaptırımlar uygulama yetkisine 

sahiptir. 

6. Pansiyon yönetimi öğretmen kurul kararlarını uygulama yetkisine sahiptir. 

Sözleşmenin tarafı olarak yukarıda sunulan sorumluluklarımı okudum. Sorumluluklarımı yerine getireceğime söz veriyorum. 

……/…../2022 
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