
                                                                                                                                                       
SÖZLEŞME 

 

1- İŞ BU SÖZLEŞME 1 (BİR) DERS YILI İÇİN GEÇERLİDİR. 

 

İŞ BU SÖZLEŞME YURDA KAYDI YAPILAN ………………………………………………………  

İLE T.C. MEB ÖZEL ENVAR ANADOLU / FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA BAĞLAYICILIK 
TAŞIR. 

 

2- YATAKHANEYE KAYIT SIRASINDA BELGELERİNİ TAMAMLAMAYAN ÖĞRENCİLER 

GEÇİCİ KAYITLI SAYILIRLAR. BELGELERİNİ TAMAMLAYAN ÖĞRENCİ KESİN KAYIT YAPMIŞ 
KABUL EDİLİR. 

 

3-ÖĞRENCİ OKUL YÖNETİMİ TARAFINDAN BELİRLENEN YATAKHANENİN GÜNLÜK 
ÇALIŞMA DÜZENİNE VE  "YATAKHANE KURALLARI"NA UYMAK ZORUNDADIR.  

 

- Yatakhanede kaldığı süre içinde; MEB Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğine 

uymayan davranışlarda bulunan ve karşılıklı imzalanan bu sözleşmedeki maddelere uymayan 

öğrencilere uyarı yazısı verilir, iki uyarı yazısı bulunan ve yatakhanenin huzurunu bozan öğrencinin 
sözleşme şartları geçerli olacak şekilde yatakhane ile ilişiği kesilir. 

 

- Okul Müdürlüğü tarafından yapılacak her türlü tebligat ve çağrıya uyarak gereği yapılmalıdır. 

 

- Okul Yönetiminin düzenleyeceği; yatakhanenin asayişi ve kuralların uygulanması için düzenlenen 
toplantılara katılım ve uyarı yazılarına uymak zorunludur.  

 

- Öğrenciler yatakhanenin huzurunu ve düzenini bozacak hareketlerden titizlikle kaçınmalıdır. 

Katlardaki oda, tuvalet, banyo kullanım kurallarına ve görgü kurallarına uymalı, kıyafet ve 
hareketlerine dikkat etmeli, odalar ve yatakhanelerin diğer bölümlerini temiz ve düzenli tutmalıdır.  

 

- Odalarda, wc ve banyolarda, koridorlarda, balkon, merdiven boşluğu, çatı katı, yemekhane, vb. okul 

ve yatakhane dahilindeki muhtelif yerlerde içki, sigara, uyuşturucu madde vs. içmek veya içmeye 

tevessül etmek kesinlikle yasaktır, bu madde kapsamında kalan öğrencilerin sözleşme şartları geçerli 

olacak şekilde yatakhane ile ilişiği derhal kesilir. 

 

- Yatakhane İç Yönergesi, Yatakhane Talimatları ve Okul Yönetimi tarafından hazırlanan zaman 
çizelgelerine  uymak zorunludur. 

 

- Yatakhanede kalan diğer öğrenciler sözlü ya da fiziksel rahatsız edilmemeli ve çirkin sözler sarf   
edilmemelidir.  

 

- Duvarlara, kapılara ve pencerelere çivi çakılmamalı, zarar verilmemelidir. Ayrıca yazı yazılmamalı 
çıkartma, afiş vb. yasadışı yayın, genel ahlaka aykırı resim gibi malzemeler asılmamalıdır.  

 

- Yatakhane  içinde veya dışında ahlaka aykırı davranışlarda bulunulmamalıdır. 

 

- Öğrenci tarafından imza karşılığında müdüriyete teslim edilmeyen değerli eşyaların ve paranın 
kaybolmasından dolayı; okul idaresi, çalışanlar, yatakhane ve okul öğrencileri sorumlu tutulamaz.  

 

- Her türlü kesici,delici, tehlikeli malzeme ve ateşli silahlar bulundurulamaz, kumar olarak 
nitelendirilen oyunlar oynanamaz.   

 



                                                                                                                                                       
- Okul Yönetimi tarafından belirlenen yerler ve saatler haricinde misafir kabul edilemez.  

 

- Okul Yönetimi, öğrencinin süreklilik arz eden sağlık problemi (ruhsal, zihinsel vb.) olması 

durumunda, öğrenci velisini uyarabileceği ve yönlendirebileceği gibi; sağlık probleminin devam 

etmesi halinde toplu yaşam alanının tehlikeye düşeceği kanısına varırsa, iş bu sözleşmeyi tek taraflı 
fesh edebilir. 

 

- Okul Yönetimince düzenlenecek her türlü gezi, piknik, deniz, kamp veya eğitim amaçlı gezi vs. gibi 

programlara katılınması durumunda; program esnasında vuku bulacak her türlü kaza, hastalık, 

sakatlanma, ölüm vs. gibi hallerde Okul Yönetimi sorumlu tutulamaz. 

 

- Öğrencinin izinli veya izinsiz yatakhaneden çıktıktan sonra veya yatakhane içerisinde meydana 

gelebilecek her türlü doğal afet, hastalık, kaza, olay, kayıp, maddi kayıp veya ölüm gibi durumlarda 

Okul Yönetimi sorumlu tutulamaz. 

 

4-ÖĞRENCİ YATAKHANE İÇERSİNDE TOPLU YAŞAMA KURALLARINA AYKIRI HAREKET 

EDEMEZ. 

 

- Öğrenci, Okul Yöneticileri ve diğer yatakhane personeline karşı ölçülü, dikkatli ve saygılı hareket 

eder. Personelin görevini engelleyici ve güçleştirici hareketlerde bulunmak, işlerine müdahale etmek, 

görevli personel ile özel sohbet toplantıları yapmak ve personeli özel işleri için kullanmak yasaktır 

 

5-YATAKHANE KURALLARINA UYMAYAN ÖĞRENCİNİN TUTANAKLA YATAKHANEDEN 

ÇIKARILMASI HALİNDE ÖĞRENCİ YIL BOYUNCA YATAKHANEDEN YARARLANMIŞ KABUL 
EDİLECEK VE YATAKHANE ÜCRETİNİN TAMAMI TAHSİL EDİLECEKTİR.  

 

- Veli; öğrencinin yatakhane disiplinine ve ilgili özel şartlara uyulmaması sonucu doğan 
olumsuzluklardan birinci derece sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder. 

 

6-VELİLER ÖĞRENCİLERİNİN İZİNLİ ÇIKACAKLARI YER VE ŞAHISLARI BELİRLER. 

BUNUN DIŞINDAKİ HİÇ BİR İSTEK İDARECE KABUL EDİLEMEZ. 

 

7-ÖĞRENCİ TARAFINDAN HERGÜN YOKLAMA ÇİZELGESİ İMZALANACAKTIR.  

 

8-YATAKHANE GİRİŞ-ÇIKIŞ SAATLERİNE UYULACAKTIR. 

 

- Okul Yönetiminin izni olmadan evci çıkmak, mazeretsiz olarak geç gelmek veya yatakhaneye 

gelmemek yasaktır. Gelmeyen veya mazeretsiz olarak geç kalan öğrenci hakkında uyarı yazısı 
yazılarak ailesine durum haber verilir.  

 

- Öğrencinin acil hastalık durumu söz konusu olduğunda bağlı bulunduğu SSK, Bağ-Kur v.b. sağlık 

belgesiyle en yakın sağlık kurumuna ulaştırılması sağlanacaktır. Bu konu ile ilgili yapılacak her türlü 

masraf veli tarafından karşılanacaktır.  

 

- Odalarda bulunan yatakhaneye ait nevresim takımlarının temizliği, odaların ve banyoların temizliği 

yurt görevlilerince haftada iki gün yapılacaktır, diğer zamanlarda öğrenciler günlük oda 

temizliklerinin, yataklarının ve giysilerinin düzenli olmasından kendileri sorumludur. Öğrenciye ait 
nevresim, havlu ve giysinin yıkanması, ütülenmesi kendi sorumluluğundadır. 

 

- Tuvalet ve lavabolar her gün temizlenecek haftada bir haftalık sabun ve tuvalet kâğıdı konulacaktır. 

Hafta içinde öğrencilerin yeterinden fazlasını ziyan etmeleri boşa israf etmeleri halinde öğrenci kendi 
tedarik edecektir.  



                                                                                                                                                       
 

- Kayıt sırasında öğrencinin kalacağı oda, öğrencinin isteği alınarak idarece belirlenir. Bunun dışında 

öğrenciler idareye haber vermeden kendi aralarında oda değiştiremezler. Oda değişikliği yapmak 

isteyen öğrencinin makul ve mantıklı olmayan keyfi değişiklik yapma hakkı yoktur. Oda değişikliği 

okul yönetimi tarafından onaylandığı takdirde ve en fazla üç kez yapılabilir.  

 

9-MİSAFİRLER KESİNLİKLE ÖĞRENCİ ODALARINDA KONAKLAYAMAZ. 

 

10-ÖĞRENCİNİN YATAKHANE DEMİRBAŞLARINA VERMİŞ OLDUĞU ZARAR 
DEPOZİTODAN KESİLİR VE ÖĞRENCİDEN DEPOZİTOYU TAMAMLAMASI TALEP EDİLİR. 

 

- Yatakhanede ve odalarda meydana gelebilecek arızalar okul idaresi tarafından tamir ettirilir. Ancak 

söz konusu arızaların öğrenci hatası nedeniyle meydana geldiği tespit edilirse hasardan öğrenci 
sorumludur ve tazmin eder.  

 

11-ÖĞRENCİ BAĞLI BULUNDUĞU EĞİTİM KURUMUNCA KENDİSİNE TANINAN 

DEVAMSIZLIK SÜRESİNİ AŞTIĞI DURUMDA YATAKHANE İLE İLİŞİĞİ KESİLİR VE SÖZLEŞME 
ŞARTLARI GEÇERLİ OLUR. 

 

- İş bu sözleşme 1 eğitim-öğretim  yılını kapsar. Sözleşme devam ederken yatakhaneden ayrılma 
isteğinde bulunan öğrenciler yatakhane ücretinin tamamını öderler. 

 

12-ÖĞRENCİ……………………………………. ,    ……… KİŞİLİK ODADA KALACAK VE 
YATAKHANE BEDELİ OLARAK ……………..……………………………… TL ÖDEYECEKTİR. 

 

13-KAYIT ESNASINDA ÖĞRENCİDEN DEPOZİTO OLARAK  ………………………………… TL 
ALINMIŞTIR 

 

14-KAYIT ESNASINDA ÖĞRENCİDEN ALINAN DEPOZİTO YIL SONUNDA ÖĞRENCİYE İADE 

EDİLİR; ANCAK ÖĞRENCİNİN ÖDEMESİ GEREKEN ÜCRETLER VARSA DEPOZİTODAN TAHSİL 
EDİLİR. 

 

15-YATAKHNEDE KALMAYA KARAR VEREN ÖĞRENCİ VELİLERİ 1 DERS YILI İÇİN SENET 
VE SÖZLEŞME İMZALAMAK ZORUNDADIRLAR. 

 

16-YILLIK TOPLAM YATAKHANE ÜCRETİ EN FAZLA 9 TAKSİT HALİNDE ÖDENİR. 

 

17-ÖĞRENCİ YATAKHANEYE KAYIT YAPTIRDIKTAN SONRA (SAĞLIK SORUNU VE 

OKULDAN ATILMALAR HARİÇ) NE SURETLE OLURSA OLSUN EĞİTİM YILI SONUNA KADAR 
YATAKHANEDE KALMAK ZORUNDADIR. 

 

18-İŞ BU SÖZLEŞME 18 MADDEDEN ve 3 SAYFADAN İBARET OLUP … / … / 2016 TARİHİNDE 

İMZA ALTINA ALINMIŞTIR. İHTİLAF HALİNDE ANTALYA MAHKEMELERİ YETKİLİDİR. 

 

 

         ÖZEL ENVAR ANADOLU / FEN LİSESİ               ÖĞRENCİ                  ÖĞRENCİ VELİSİ 

 


