
    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ÖZEL ENVAR ANADOLU / FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE 

                   ANTALYA 

 

 Velisi bulunduğum ……………………………………………’ın Özel Envar Anadolu / Fen 

Lisesi Yatakhanesinden ayrılıncaya kadar doğabilecek her türlü aksaklıkta sorumluluğu tarafıma ait 

olmak üzere; okul idaresinin uygun gördüğü durumlarda ve aşağıda belirttiğim biçimlerde iş ve 

işlemlerin yürütülmesi için gereğini arz ederim. 

 

           … / … / … 

                                                                                               Velisinin 

                                                                                           Adı Soyadı 

                                                                                                  İmzası 
 

1. Yatakhanenizde  kalacağı süre zarfında yarıyıl dinlenme tatili, bayram tatili, hafta sonu tatili, vb. her 

türlü resmi tatillerde, sevkli ve raporlu olduğu durumlarda, yurt idaresince izin verildiği takdirde 

veya cezai bir sebepten dolayı okuldan veya yatakhaneden uzaklaştırılırsa yazılı bir bildiriye gerek 

kalmadan yatakhaneden ayrılmasını kabul ediyorum. 

2. Tatil süresi ve yukarıda belirtilen durumların sonunda  tam zamanında yatakhanede bulunmasını 

sağlayacağımı taahhüt ediyorum. 

3. Öğrencimin her hafta cumartesi günü saat 13:00’den pazartesi günü saat 08:00’e  kadar evci 

sayılmasını onaylıyorum. (evci izin belgesi olmak şartıyla) 

4. Öğrencimin yıl içinde kullanacağı evci/çarşı/vb. her türlü izne tek başına çıkmasını kabul ediyorum. 

5. Öğrencimin izne ayrılmak için verdiği dilekçede veya öğrenci izin formundaki tüm bilgilerin 

doğruluğunu kabul ederek kendisinin izinli sayılmasını istiyorum. 

6. Öğrencimin belirttiği izin süresi bitiminde yatakhaneye zamanında geleceğini, gelmediği takdirde 

her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ediyorum. 

7. Öğrencimin izinsiz yatakhaneyi terk ettiği durumlarda, tüm sorumluluğu üstleneceğimi, yatılılık 

haklarından vazgeçip gündüzlü eğitime alacağımı kabul ediyorum. 

8. Öğrencimin hastalanması durumunda özel araçla hastaneye götürülmesini ve bu süreçte yapılan her 

türlü masrafı ödemeyi kabul ediyorum. 

9. Öğrencimin rahatsızlığı durumunda tek başına hastaneye gitmesini, hekim tarafından verilen ilaçları 

denetime ihtiyaç duymadan kullanmasını ve bu bilinçle hareket edeceğini kabul ediyorum. 

10. Öğrencimin belirttiğim evci adresi dışında iznini farklı bir adreste kullandığı takdirde evci izninin 

iptalini ve tüm sorumluluğu kabul ediyorum. 

11. Tarafımdan faks ile izin talebinde bulunduğum takdirde izin verilmesini istiyorum. 

12. Öğrencimin sosyal etkinlikler yönetmeliği kapsamında yapılan etkinliklere (gezi, yemek, tiyatro, 

sinema, seminer, konferans vb.) katılmasına izin veriyorum. 

13. Yatakhane iç yönergenizi onaylıyor, öğrencimin yönergeye aykırı davranışlarında doğabilecek her 

türlü sonucun sorumluluğunu kabul ediyorum. 

14. Öğrencimin yatakhanede kaldığı sure içinde her türlü denetime açık olacağını kabul ediyorum. 

15. Öğrencimin şahsına teslim  edilen yatakhane demirbaşlarını (yatak, baza, masa, sandalye,  öğrenci 

dolabı, dolap anahtarı, yorgan, yastık, battaniye, nevresim takımı, vb.) yatakhanden ayrılırken 

eksiksiz teslim edeceğini kabul ediyorum. 

16. Yukarıdaki beyanım dışında bir durum olursa, tarafımdan verilecek dilekçe doğrultusunda işlemlerin 

yürütülmesini kabul ediyorum. 

17. Yukarıda belirttiğim durumlarla ilgili doğabilecek her türlü aksaklıkta sorumluluğu üstleneceğimi 

kabul ediyorum. 

 

                                                                                               Velisinin 

                                                                                           Adı Soyadı 

                                                                                                  İmzası 

 


