TRABZON MERKEZ FEN LİSESİ
2018-2019 DERS YILI YATILILIK KABUL
ŞARTLARI
***Öğrenimlerine Yatılı Devam Etmek İsteyenler 10- 14 Eylül 2018 Saat 17:00’a Kadar Okul
Müdürlüğümüze Müracaat Edebileceklerdir.

PARASIZ YATILILIK HAKKI KAZANABİLMEK İÇİN;
a) Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Ortaokullar, imam-hatip ortaokulları ve özel eğitim ortaokullarının 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 8 inci
sınıfları ile ortaöğretim kuramlarının hazırlık sınıfı ve 9 uncu, 10 uncu, 11 inci ve 12 nci sınıflarında öğrenci
olmak.
c) Bir önceki ders yılında okul değiştirme cezası almamış olmak.
ç) Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde
bulunulan mali yılın merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen Milli Eğitim Bakanlığı okul pansiyon
ücretinin en azının dört katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Öğrencinin
ailesinin 2017 yılına ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarı 11.600,00 TL
(onbirbinaltıyüz)’’yi aşmaması gerekir.
d) Yatılı okumasına engel rahatsızlığı bulunmadığına dair hekim raporu almak.(Aile hekiminden)
Bakanlığa bağlı resmi ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında öğretmen olup görevli bulundukları
yerleşim biriminde çocuklarının devam edeceği düzeyde ve türde okul bulunmayanların öğrenci olan
çocukları parasız yatılılığa doğrudan yerleştirilir.Bu velilerin görev yeri belgesi ve görevli bulundukları
yerleşim biriminde çocuklarının devam edeceği düzeyde ve türde okul bulunmadığına dair bağlı
bulundukları milli eğitimden alacakları belgeyi getirmeleri yeterlidir.
31 Aralık tarihine kadar şartları tutan öğrenciler parasız yatılılığa geçebilir.
MADDİ DURUM TESPİTİ VE ARAŞTIRMASI
Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nde yer alan
EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname ”de öngörülen ve bu beyana esas
olan gelirin tespitinde;
EK-1’de yer alan Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname ile beyana esas olan
velinin ve eşi çalışıyor ise, eşi ile birlikte bütün yıllık gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe
birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak 2017 yılına ait 12 aylık toplam gelirlerini gösteren
belge,
Velinin ve eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardımı beyannamesi,
varsa bakmakla yükümlü olduğu diğer şahıslarla ilgili mahkeme kararı örneği.
Velinin ve varsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu aile üyelerinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik
numaraları ile doğum tarihlerinin yazılı beyanı.
Kardeşi Öğrenci İse Öğrenci Belgesi

GELİR BELGESİ DÖKÜMÜ
(PARASIZ YATILILIK İSTEĞİNDE BULUNACAKLAR İÇİN)
ÖĞRENCİ VELİSİ GELİR TABLOSU
Aylar
Ocak 2017

Aylık Toplam Net
Gelir

Öğrenci Velisinin;
Adı Soyadı :………………………………………...

Şubat 2017

TC No : ……………………………………………..

Mart 2017

Mesleği : ……………………………………………

Nisan2017

Çalıştığı kurum: …………………………………...

Mayıs 2017

Tel Ev :……………………………………………...

Haziran 2017
Temmuz 2017

İş : …………………………………………………..

Ağustos 2017

Cep :………………………………………………...

Eylül 2017

Adres :

Ekim 2017
Kasım 2017

…. / …. /2018

Aralık 2017
Öğrenci Velisinin;

TOPLAM

Adı Soyadı:………………………………………
İmza: ………………………………………..

…. / …. /2018
ONAYLAYAN
Adı Soyadı Adı Soyadı
İmza/Mühür/Kaşe*

NOT: Bu belgeye herhangi bir ayın bordrosu eklenecektir.
-- Velinin eşi çalışıyorsa bu belge eş için de çalıştığı kurumca ayrıca düzenlenecektir.
* Onay kısmı; Vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarca
onaylanacaktır.

(EK-1)
ÖĞRENCİ AİLESİNİN MADDİ DURUMUNU GÖSTEREN BEYANNAME
ÖĞRENCİ VELİSİNİN
Adı Soyadı
Öğrenciye yakınlık derecesi
İşi ve iş 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 maaşlı çalışıyor ise; muhasebe birimi veya ilgili
kişi, kurum ve kuruluşlardan 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.)
Eşi çalışıyor ise kazancı:
(Vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve
kuruluşlardan 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 eşinin gelirleri toplamı):
Aile reisinin bakmakla yükümlü olduğu fertlerin adı-soyadı ve
yakınlık dereceleri:
(Aile nüfus kayıt örneği, velinin ve çalışıyorsa eşinin bakmakla
yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardımı
beyannamesi, varsa diğer bakmakla yükümlü olduğu şahıslarla
ilgili mahkeme kararı örneği.)
Ailenin net yıllık gelir toplamının fert başına düşen 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 Trabzon
Merkez Fen Lisesi …………. sınıfı öğrencilerinden .......................................... oğlu/kızı....... ........... No’lu
...................................................................................’ın 2017 yılı için parasız yatılılığa ve kabulünü arz ederim..*
....... /…./........
Velisinin Adı Soyadı
İmzası
Başvuran öğrencinin
Adı - Soyadı
:......................................
Adresi
:...............................................
...........................................................
EKLER:
1. Yetkili kişi, kurum veya kuruluşlardan alınacak geçen yıla ait gelir durumunu gösteren belge,
2. Aile üyelerinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları beyanı ve Kardeşi Öğrenci İse Öğrenci Belgesi
3. Velinin ve çalışıyorsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardım beyannamesi ,
varsa diğer bakmakla yükümlü olduğu şahıslarla ilgili mahkeme kararı örneği,

PARALI YATILILIĞA BAŞVURACAK ÖĞRENCİLERDE AŞAĞIDAKİ
ŞARTLAR ARANIR
a) Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Resmi ve örgün ortaöğretim kurumlarına devam ettiğini belirten öğrenci belgesine sahip olmak.
c) Bir önceki ders yılında okul değiştirme cezası almamış olmak.
ç) Yatılı okumasına engel rahatsızlığı bulunmadığına dair hekim raporu almak. (Aile hekiminden)
Yatılı öğrencilerin pansiyon ücretleri
(1)Paralı yatılı öğrencilerden her yıl içinde bulunulan mali yılın merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen
ücret alınır. (2018 yılı için bir taksit 725 TL)
(2) Paralı yatılı öğrencilerin pansiyon ücretleri ilk taksiti kayıt sırasında, diğer taksitleri ise Kasım, Şubat ve
Nisan aylarında olmak üzere dört taksitte ödenir. Taksitini zamanında ödemeyen öğrencinin pansiyonla
ilişiği kesilir.
(3) Ders yılı süresince paralı yatılı öğrenci alınabilir. Herhangi bir taksit devresinde pansiyona kabul olunan
öğrenci taksitinin tamamını ödemek zorundadır. Bir taksit devresi içinde pansiyonla ilişiği kesilen öğrenciye
bu devreye ait taksit geri ödenmez.

PANSİYON KAYDINA GELİRKEN ÖĞRENCİ VELİLERİNİN DOLDURMASI GEREKEN
BELGELER

TRABZON MERKEZ FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE
TRABZON
Velisi bulunduğum ……. Sınıfı ………. Numaralı öğrencim ………………………………………..’ in
sorumluluğu tarafıma ait olmak üzere aşağıda belirttiğim biçimde izin işlemlerinin yürütülmesini istiyorum.
Gereğini arz erim.
…../… / 2018
Veli- Adı/Soyadı/ İmza

ADRES

:

Tel ( Ev) :
Tel ( Cep) :
EVCİ ÇIKACAĞI ADRES:
Tel ( Ev) :
Tel ( Cep) :
Not: Aşağıda kendinize uygun bulduğunuz seçeneği imzalayınız. İzinler, sadece 1. derece yakınların yanına
verileceğinden bu konuda dikkatli olunması gerekmektedir.

o
o
o

Öğrencimin kendisinin evci çıkmak istediğine dair “Evci İzin Defterini” imzaladığı hafta (Cuma günü çıkış
saatinden Pazar saat 18:30’a Pazartesi sabah 08.00’e kadar) evci izinli sayılmasını onaylıyorum. (
İmza:……………………….)
Öğrencimin sadece benim uygun gördüğüm ve okul idaresine izin dilekçesi ile bildirdiğim günlerde izinli
olmasını onaylıyorum. (imza:……………………………)
Öğrencimin okul yönetimince uygun bulunan hafta sonu, hafta içi ve bayramlarda öğrencinin talebi üzerine
tekrar velinin onayı alınmadan okul yönetimince izin verilmesini
onaylıyorum. (
İmza:………………….….)

o

Öğrencimin istemesi halinde dışarıdan hazır yemek almasını onaylıyorum. ( İmza:………………….….)

o

Öğrencimin hafta sonu (Cumartesi günleri saat 12.30-17.30 arası) ve hafta içi (saat 15:30-17.30 arası )
market,kırtasiye
,banka
vb.
amaçlı
kısa
süreli
izinli
sayılmasını
onaylıyorum. (
İmza:……………………….)

o

Öğrencimin kendi adresim dışında yukarıda evci çıkacağı adres bölümünde belirttiğim adrese evci çıkmasını
onaylıyorum. (imza:………………………….)

o

MEB. İlköğretim ve Ortaöğretim Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği kapsamında yapılan ve okul yönetiminin
uygun gördüğü etkinliklere ( gezi, yemek, tiyatro, sinema, seminer, konferans, proje vb) katılmasına tekrar
velinin onayı alınmadan izin veriyorum. . ( İmza:……………………….)

o

Yukarıdaki beyanım dışında bir durum olursa, tarafımdan verilecek dilekçe doğrultusunda izin verilmesini
onaylıyorum. ( Faksla gönderilen dilekçelerin asılları beş gün içerisinde okul idaresine teslim edilmelidir.) .
( İmza:……………………….)

o

Adres ve diğer bilgilerde herhangi bir değişiklik olduğunda zamanında okul idaresine bildireceğimi taahhüt
ederim. . ( İmza:……………………….)

TRABZON MERKEZ FEN LİSESİ OKUL PANSİYON KURALLARI




























Öğrenci pansiyon yönetimince belirlenen çalışma, izin, yemek, yatış kalkış saatlerine uyar.
Okulun belirlediği kılık-kıyafet yönetmeliğine uyar.
Pansiyon binasının açılış-kapanış saatlerine göre hareket eder.
Yatağını her sabah usule uygun biçimde düzeltir.
Dolaplarını düzenli tutar, kilitler. Dışarıda özel eşyalarını bırakmaz.
Yatakhanede ihtiyaç fazlası bütün artıklar mutlaka çöp kutularına atar. Çevrenin temiz tutulmasına
özen gösterir. Yatılan odalar temiz tutulup havalandırılır.. Etrafta gelişigüzel bir şekilde elbise, terlik,
kitap v.b... eşya bulundurulmaz.
Pansiyon araç-gereç ve demirbaş eşyalarını korur ve zarar vermez.
Yatakhane sabah saat 08.10'da kapanır. Ders bitiminden sonra açılır. Bu süre içinde öğrenci
yatakhaneye giremez
Etütlere zamanında gelir, hazırlığını yapar ve sakince çalışmaya başlar.
Etütlerde zamanını en iyi, en etkili ve verimli şekilde değerlendirir.
Yoklamalarda ve etütlerde mutlaka bulunur.
Etütlerle ilgili sorunlarını etüt başkanlarına ve nöbetçi belleticilere uygun bir yer ve zamanda iletir.
Yemek saati geldiğinde tüm öğrenciler yemekhaneye inmek zorundadır.
İzinsiz okulu ve pansiyonu terk etmez.
Öğrenci izinli çıkacağında mutlaka velisinden dilekçe getirir.
Pansiyonda kalan tüm öğrenciler arasında sevgi-saygı esastır. Kimse bir diğerine baskı yapamaz.
Başkasına ait eşyayı izinsiz alamaz, kullanamaz.
Belletmen ve görevlilere saygılı davranır.
Pansiyonda, pansiyon birimlerine asılan kurallara göre davranır.
Pansiyona yabancı kişiler çağrılamaz / konuk edilemez. Veliler kesinlikle izinsiz pansiyon binasına
giremez.
Cep telefonları pansiyon yönetimince belirlenen esaslar çerçevesinde kullanılabilir.
Kameralı ve ses kayıt edici cep telefonları amacı dışında kullanmaz.
Kaybolan cep telefonlarında sorumluluk tamamen öğrenci ve veliye aittir.
Ders esnasında, etütlerde ve gece 22.30’dan itibaren cep telefonlarını kapalı tutar.
Cep telefonu şarj için herhangi bir yere bırakıldığında sorumluluk öğrenciye aittir.
Yukarıda belirtilen kurallara uymayan öğrencinin cep telefonu alınır. Bir daha cep telefonu
kullanmasına izin verilmez. Öğrenci hakkında gerekli işlem yapılır. Disiplin işlemi sonucunda cep
telefonu velisine imza karşılığı teslim edilir.
Okul personelinin (Temizlik, gece bekçisi, yemekhane ve mutfak görevlileri) uyarılarına dikkat eder.
Disiplin yönetmeliğini bilir ve kurallara uygun davranır.
YATILI ÖĞRENCİLERİMİZİN OKULA GELİRKEN GETİRECEĞİ EŞYALAR
1-Giyeceği elbise, iç çamaşırı, pijama, terlik, yüz havlusu ve banyo havlusu
2- Spor kıyafeti olarak eşofman, spor ayakkabısı.
3- Diş fırçası, macunu ile birlikte.
4- Erkek öğrenciler için sakal tıraş takımı.
5-Tuvalet terliği ve oda terliği.
6-Banyo için şampuan, sabun ve gerekli malzeme. Tuvalet kağıdı.
7-Yorgan,yastık,nevresim takımı(iki adet).
8-Dolap kilidi.

