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Sayın Veli, 

 
Çocuğunuz engelleri aşarak, okulumuza kesin kayıt hakkı kazanmıştır. Bu başarısından dolayı başta 

siz anne ve babaları olmak üzere öğrencimizi tebrik ediyor,bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ediyorum. 

Göksun Fen Lisesi  kendisini tercih eden başarılı ve azimli öğrencileri, hızlı ve baş döndürücü bir şekilde 
gelişen teknolojiyle yetiştirebilmek için yaşam felsefesi ve misyonu ile,  Eğitim maratonunda  “ilk sıraya 
oturarak, İlin tercih edilen okulu olmak” hedefini koydu. 

İdarecisi, Öğretmeni, personeli, öğrencisi, günümüzde başarılı olmanın  ilk şartının, hızlı değişimle baş 
edebilecek bilgiye sahip olmak olduğunu, bilginin, kullanıldığı zaman işe yaradığını, başarının, insanın yapmak 
ve başarmak istediği  güzel bir şeyi yapabilmesi, ulaşmak istediği güzel bir hedefe varabilmesi olduğunu, 
bunun da bilgi paylaşımı ile, konulan hedefleri yakalamakla olacağını bilmektedir. 

Fen Lisesi Ailesi; öğrencilerin, sosyo-ekonomik durumlarını bilmekte, onların varlığımızın teminatı, 
yarınlarımızın güvencesi olduğunun farkında, onları, imkânlar ölçüsünde, öğretmenlik mesleğinin tüm 
yöntemlerini kullanarak; iyi insan, iyi vatandaş, iyi yurttaş olarak  belirli  bir seviyeye getirmek durumunda 
olduğunun bilincindedir.  

Hedefe giden bu yolda, okul-veli işbirliği; öğrenci v e  okul başarısını artıran en önemli faktörlerden 
biri olacaktır. Güvenli ve düzenli bir okul ortamının sağlanmasında veli katılımının rolü büyüktür. Bu itibarla 
bize vereceğiniz desteklerden dolayı ekibim adına şükranlarımızı sunarım. 

Değerli  Öğrencilerim, 
Planlı, bilinçli bir şekilde çalışarak okulumuzu kazanma başarısı gösterdiniz. Bu yüzden sizleri canı 

yürekten kutluyor, bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ediyorum. 

Bu yıldan başalayarak güçlü öğretmen kadromuz, sizin en iyi şekilde yetişmenize ve hayata 

hazırlanmanıza yardımcı olacaktır.Başarılarınızın aratarak devam etmesi, istikrarlı, disiplinli, planlı çalışmaya 

bağlıdır.Ülkemizin geleceği sizlersiniz. Geleceğinizin şekillenmesinde büyük önem arz eden yeni yuvanızda 

sizlere başarı, sağlık ve mutluluklar dilerim. 

 
Sevgi ve saygılarımla… 
Öğrencilerimizin kayıt işlemleri sırasında aşağıda belirtilen hususları eksiksiz olarak zamanında yerine 

getirmeniz sizin ve öğrencimizin menfaatine olacağını belirtir ve öğrencimize yeni eğitim öğretim yuvasında 

üstün başarılar dilerim. 

                                                                                                                                                                   Battal ARSLAN 
                                                                                                                                                                      Okul Müdürü 
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İlçemizde gözde, ilimizde örnek, 
bölgemizde lider, Türkiye için dünya 
ile yarışan bir okul olmak. 

 
 

Göksun Fen Lisesi olarak; bizi tercih eden 

öğrencilerimizi çağın gereken ihtiyaçlarına cevap 

verebilecek bilgi ve becerilere sahip, sosyal ve kültürel 

stratejilerde roller üstlenebilen, sorunların çözümünde 

akılcı yöntemler kullanan, olaylara çok yönlü ve tarafsız 

bakabilen, özgüveni gelişmiş, yeniliklere açık, özgün ve 

özgür düşünceli, milli ve manevi değerlerine bağlı ve bu 

değerlerini hayatında tatbik eden, Türk Milli Eğitiminin 

amaç ve ilkeleri ile evrensel değerler doğrultusunda,  

Mevlana gönüllü, Yunus bakışlı ve M.Akif duruşlu nesiller 

yetiştiren bir kurum olmaktır. 

 

MİSYONUMUZ 
 

VİZYONUMUZ 
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 Okulda yapılacak her türlü sosyal ve kültürel etkinliklere katılır ve bu etkinlikler sırasında kurallara 
uygun davranırız. 

 Bayrak törenlerinde sınıfımıza ayrılan yerde düzgün olarak sıra olur ve İstiklal Marşı'nı coşkulu ve 
yüksek sesle söyleriz. 

 Yönetim katında, sınıflarda, bilgisayar odası ve laboratuarlarda bulunan kurallara uyarız. 
 Kantin ve yemekhanede görgü kurallarına uyarız. Kantin ve yemekhanede sıraya girerek başkasının 

hakkını ihlal etmeyiz. 
 Servis Araçlarının Kullanımıyla İlgili Kurallara uyarız.  
 Okula cep telefonu getirmeyiz. Okulda cep telefonu kullanmanın disiplin suçu olduğunu biliriz. 

Eğer getirmek zorunda isek cep telefonumuzu ilk dersin başında okul idaresine teslim eder. Son 
dersin bitiminde ilgili Müdür yardımcısından teslim alırız.  

 
 
 
 
 
GÖKSUN FEN LİSESİ ÖĞRENCİSİ OLARAK BİZLER; 

 

 Biz Göksun Fen Lisesi ailesinin bir ferdi olarak;dedikodu, gıybet ve kıskançlık gibi duygulardan uzak 
durur, emeğe ve dürüstlüğe saygı gösterir, paylaşma ve yardımlaşma duygularıyla hareket ederiz. 

 Okula ve derse düzenli devam ederiz ve başarılı olmak için çok çalışırız. 
 Bütün okul arkadaşlarımızın Türkiye Cumhuriyeti’nin bir bireyi olduğunu bilir, onların onur ve 

haklarına saygı gösteririz. 
 Öğretmenlerimize ve yöneticilerimize, okul görevlilerine, arkadaşlarımıza ve çevremizdeki kişilere 

karşı saygılı ve hoşgörülü davranır, onlara küfür ve argo sözlerle hitap etmeyiz. 
 Doğru sözlüyüz, dürüstüz ve yalan söylemeyiz. 
 Çevrenin doğal ve tarihi   güzelliklerini sanat eserlerini korumaya çalışırız ve onları geliştirmek için 

katkıda bulunuruz. 
 Millet malını ve okulun eşyasını kendi öz malımız gibi korur ve zarar vermeyiz. 
 Yaşam boyu öğrenme hevesi içinde olur; araştırmayı hayat felsefesi ediniriz. 
 Geçen zamanın geri gelmeyeceğini biliriz, başarmak için çok çalışmaya ve zamana muhtaç 

olduğumuzu  unutmayız, 
 Fiziksel, zihinsel ve duygusal güçlerimizi insanlara yararlı olmak için kullanırız. 
 Sigara içki ve diğer bağımlılık yapan maddelerin zararını biliriz ve kullanmayız.  Bu maddelerin 

kullanıldığı ortamdan uzak dururuz. 
 Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı gençleriz. 
 Yasalara, yönetmeliklere ve toplumun etik kurallarına, milli manevi ve kültürel değerlere uymak 

için çaba sarf ederiz. 
 

 

 Bizim için belirlenmiş okul kıyafetini giyeriz. 
 Biz erkekler gerekliyse her sabah sakal tıraşı oluruz. 
 Okul ve sınıf içerisinde kaşkol ile dolaşmayız, sınıfta manto, kaban vs. ile oturmayız. 
 Biz Kızlar makyaj yapmayız saçlarımızı boyatmayız,oje, ruj kullanmayız. Renkli lens takmayız. 
 Kolye, yüzük, küpe, bilezik vb aksesuar takmayız. 
 Spor kıyafetini ancak beden eğitimi derslerinde ve spor karşılaşmalarında giyeriz. 
 Okul idaresinin izin verdiği durumlarda okula serbest kıyafetle geliriz. 

KURALLARIMIZ 

  OKUL İÇİ GENEL KURALLARIMIZ 
 

KILIK KIYAFET KURALLARIMIZ 
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Lisede ders yılı süresince her yarıyılda iki sınav ve bir kurtarma sınavı olmak üzere üç sınav 

dönemi yapılır. Ders yılı içinde yapılacak bütün sınavlar zümre başkanları ve müdür yardımcıları 

tarafından belirlenir. Sınav takvimi dönemlik olarak sınıflarda, sınıfların bulunduğu idari panolarda ve 

web sayfasında ilan edilir. 

1. Sınavdan önce sınıfta sınav düzeni alırız. Öğretmenlerimizin sınav düzenini korumak adına oturma 

düzeninde yapacağı değişikliğe uyarız.  

2. Sınavda kalem, silgi, cetvel vs. gibi dersin türüne göre değişen araç-gereçleri ve bunların 

yedeklerini bulundurmak zorunda olduğumuzu biliriz. Sınav sırasında diğer arkadaşlarımızdan bu 

araçlari isteyip sınav düzenini bozmayız. 

3. Ortak sınavların bazı durumlarda o dersin öğretmeni tarafından yapılamayacağını biliriz. 

4. Sınav kâğıdı üzerinde bulunan sınavla ilgili açıklamaları dikkatle okur, bu konuda yapılan sözlü 

açıklamaları dikkatle dinler ve uygularız. 

5. Sınav sırasında her ne sebeple olursa olsun konuşmanın, bir başkasının kâğıdına bakmanın veya 

kâğıdımızı bir başkasının görebileceği konumda tutmanın suç olduğunu biliriz. 

6. Sınav Süresine ve düzenine uyarız.Süre bitmeden dışarı çıkmayız. 

7. Sınav kâğıdına istenilen cevaplar dışında hiçbir şey yazmayız. 

8. Sınav esnasında uyarılara uymadığımızda, kopya çekmeye yeltendiğimizde hakkımızda disiplin 

işlemi başlatılacağını biliriz. 

9. Sınav süresince diğer arkadaşlarımızın dikkatini dağıtmamak için öğretmenlerimize gereksiz sorular 

sormayız.  

10. Sınav esnasında sıranın üstünde veya altında kitap, defter, hesap makinesi, cep telefonu vb. 

bulundurmayız. 

11. Sınav sırasında herhangi bir nedenle dışarı çıkmanın yasak olduğunu biliriz. 

12. Sınav süresi boyunca sınıf kapılarının açık tutulması gerektiğini biliriz. 

13. Cep telefonlarının kapalı dahi olsa üzerimizde olduğu zaman sınavımızın geçersiz sayılacağını  

biliriz. 

14. Sınava mazeretsiz olarak girmediğimiz zaman sınavdan 0 (Sıfır) alacağımızı bilriz. 

15. Raporlu ve izinli olduğumuz günlerde yazılı ve uygulamalı sınavlara girilmeyeceğini biliriz. 

16. Raporlu ya da izinli olduğumuz durumda giremediğimiz sınav için yapılacak olan mazeret sınavına 

belirtilen gün, saat ve yerde hazır bulunmak zorunda olduğumuzu biliriz. 

 

 

 

 

SINAVLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR 
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 Öğrencinin okula devamı esastır. Geç gelme birinci ders saati için ilk 5 dakika ile sınırlıdır. Bu 

sürenin dışındaki geç gelmeler devamsızlıktan sayılır. 

 Devamsızlık yapan öğrencinin durumu 5 günü doldurduktan sonra sms, e-posta veya diğer 

iletişim araçlarıyla velisine bildirilir, varsa özür belgesini okul yönetimine teslim etmesi istenir. 

 Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü özürlü 20 günü toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders 

puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilir. 2 gün arka 

arkaya özürsüz devamsızlık yapan öğrencinin durumu Disiplin Kurulunda değerlendirilir. Bu 

yüzden 2 gün arka arkaya devamsızlık yapan öğrenci velisi durumu ilgili müdür yardımcısına 

bildirmek zorundadır. 

 Mazeret kâğıdı ve/veya rapor getirilmesi durumunda öğrenci özürlü devamsızlık yapmış sayılır. 

Öğrencinin devamsızlık yaptığı süreye ilişkin özür belgesi veya yazılı veli beyanı, özür gününü takip 

eden en geç 5 iş günü içinde okul yönetimine velisi tarafından verilir Dilekçe okul idaresi 

tarafından değerlendirilir, işlem buna göre yapılır ve e – okul sistemine işlenir. 

 Eğitim - öğretim saat 08.00’de başlar. Öğrenci en geç saat 07.50’ de okulda olmalıdır. Pazartesi 

günleri İstiklal Marşı töreni nedeniyle öğrencilerimizin 07.45’te okulda hazır bulunmaları 

gerekmektedir. Okula geç gelen öğrencinin sınıfa girebilmesi için nöbetçi müdür yardımcısından 

sınıfa kabul kâğıdı alması gerekir. Geç kalma ilk dersten sonra ise öğrenci sınıfa alınır ancak yarım 

gün devamsız sayılır. Günlük toplam ders saatinin 2/3 ü (5 Ders) ve daha fazla derse gelmeyenlerin 

devamsızlığı bir gün, diğer devamsızlıklar ise yarım gün sayılır. Sabah geç gelmeler için mazeret 

kâğıdı kabul edilmez. Özürsüz ve izinsiz olarak devamsızlığı ve geç gelmeyi alışkanlık haline getiren 

öğrencinin gerektiğinde ilk derse girmesine izin verilmez ve bu davranışıyla ilgili Disiplin 

Yönetmeliği hükümleri uygulanır.  

 Okulda bulunduğu halde, gün içinde izinsiz olarak bir veya daha fazla derse/etkinliğe girmeyen 

öğrenci yarım gün devamsız sayılır ve öğrencinin davranışı Disiplin Kurulunda değerlendirilir. Okul 

servisinin özel bir sebeple okula geç gelmesi durumunda ise öğrenciye sınıfa giriş kâğıdı verilir 

ancak durum yukarıda belirtilen kapsamda değerlendirilmez. 

 Okula gelen öğrenci özel durumlar dışında ders bitimine kadar okulda kalır. Bu nedenle 

randevuların (doktor, vize vs.) çok zorunlu olmadıkça okul saatleri içinde alınmaması, alınmak 

zorunda kalındıysa çıkış isteğinin en az bir gün önceden veli tarafından dilekçe ile okula 

bildirilmesi gerekir. Dilekçenin Kabul edilmesi durumunda, öğrenci yarım gün devamsız sayılır. 

 Sınav öncesi sınav hazırlığı ileri sürülerek devamsızlık yapılması veya o günkü sınava 2. veya 7. 

derse kadar okula gelmemesi (okulda sınavlar 2. ve 7. derslerde yapılır) eğitimdeki düzen ve 

programlı olma anlayışına engeldir. Ayrıca diğer öğrencilere istenmeyen bir örnek oluşturması 

nedeniyle de onaylanamayacağından velilerimizin bu konuya özen göstermesi beklenir. 

 
 
 
 
 
 
 
 

DEVAMSIZLIKLA İLGİLİ KURALLARIMIZ 



 

8 
 

 

 

1. Okul kuralları ile ilgili tüm bilgiler okul internet sitesinde yayınlanmaktadır. Öğrencilerin devam 

devamsızlık durumunun ve notlarının, dönem sonunda karne verilmesi beklenmeden, e-okul veli 

bilgilendirme sisteminden veya veli şifresiyle okul internet sitesinden düzenli olarak takip edilmesi  

önemlidir. 

2. Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için; o dersten iki dönem 

puanının aritmetik ortalamasının en az 50 ya da birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem 

puanının en az 70 olması gereklidir. 

3.  Tüm derslerden başarılı olan öğrenciler sınıflarını doğrudan geçerler. 9. ve 10. sınıflarda  Türk 

Edebiyatı dersi, 11.ve 12. Sınıflarda da Dil Anlatım dersi zorunlu derstir. Zorunlu dersten başarılı 

olmak koşuluyla, zayıf notu bulunsa bile yılsonunda ağırlıklı puan ortalaması en az 50 olan öğrenciler 

ortalama ile sınıf geçerler. Doğrudan veya yılsonu başarı puanı ile sınıfını geçemeyen öğrencilerden 

en fazla 3 dersten başarısız olanlar sorumlu olarak bir üst sınıfa devam ederler. Ders kesiminde puan 

ortalaması 50’nin altında olup, 4 ve daha fazla başarısız notu olan öğrenci sınıf tekrarı yapar. Alt 

sınıflar dahil toplam 6 ’dan fazla sorumlu dersi bulunanlar sınıf tekrarı yapar. Sorumluluk o dersin 

sorumluluk sınavında başarılı olunması halinde kalkar. 

4. Öğretim yılı sonunda derslerdeki dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70.00 den aşağı olmayan ve 

davranış puanı yüz olan öğrencilerden; 70.00 - 84.99 arasındakiler Teşekkür Belgesi, 85.00 ve daha 

yukarı olanlar Takdir Belgesi ile ödüllendirilir 

 

 
 
 
 

  SPOR SALONU VE SPORTİF FAALİYETLER 

Okulumuz her yıl İlde düzenlenen Masa Tenisi, Voleybol,Bedminton müsabakalarına katılmakta ve 

hemen hemen her yıl  ilde derece yapmaktadır.Yıl içerisinde sınıflar arası futbol, voleybol, basketbol 

müsabakaları yapılmaktadır. Bireysel sportif faaliyetler düzenlenmektedir. Beden eğitimi dersleri 

modern spor salonumuzda yapılmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin ders saatleri ve etüt saatleri 

dışında spor salonundan istifade etme imkânı vardır. 

 
TİYATRO ÇALIŞMALARI 

Okulumuz tiyatro kulübü aktif olarak yıl içerisinde tiyatro etkinlikleri düzenlemekte, yeteneği ve 

ilgisi olan öğrenciler tiyatro kulübü öğretmeni rehberliğinde çeşitli oyunlar sergilemektedir. 

 
SATRANÇ FAALİYETLERİ 

Satranç kulübü rehber öğretmenimiz tarafından satranç kulübünü seçen satranca ilgi duyan, satranç 

oynamayı öğrenmek isteyen öğrencilerimize rehberlik yapılacak, okul içerisinde satranç 

müsabakaları yapılacaktır. 

 
 
 
 

        SINIF GEÇME VE DEĞERLENDİRME 

SPORTİF VE KÜLTÜREL FAALİYETLER 
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GEZİLER 

Gezi kulübü öğretmen ve öğrencileri tarafından her yıl KADEP kapsamında milli, manevi,tarihi ve 

kültürel değerler taşıyan yerlere  il dışı gezileri yapılmaktadır. Ayrıca yıl içerisinde 

Kahramanmaraş’ın mesire yerlerini, tarihi yerlerine sınıf içi veya okul çapında günü birlik geziler 

düzenlenmektedir. Okulun yaptığı Spor, gezi vb. etkinlik öncesinde, okul tarafından bir yazı ile 

mutlaka velinin izni alınır. Velinin bilgisi veya yazılı izni olmadan gezi düzenlenmez. 

ÖĞRENCİ KULÜP ÇALIŞMALARI 

Kulüp çalışmaları bir hafta kulüp bir hafta rehberlik olmak üzere dönüşümlü olarakperşembe günü 8. 

Saatte  ilgili kulüp öğretmeni ve öğrencileri tarafından gerçekleştirilir. 

 

REHBERLİK FAALİYETLERİ 

Okulumuzun rehberlik servisinde kadrolu bir adet rehber öğretmen görev yapmaktadır. 

Rehberlik servisi ve sınıf rehber öğretmenleri tarafından öğrencilerimize psikolojik destek, eğitim-

öğretimle, sınavlarla ilgili bilgiler verilmektedir. Ayrıca il içerisinden ve il dışından uzmanlar davet 

edilip seminer ve konferanslar düzenlenmektedir.tir. 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik birimimiz, okulumuzda öğrenim gören tüm öğrencilerimizin 

gelişim dönemi özelliklerini dikkate alarak karşılaştıkları güçlükleri, sorun haline dönüşmeden 

çözmelerine yardımcı olmayı ve kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerilerine sahip, çevresine 

duyarlı, mutlu, sağlıklı ve yaratıcı bireyler olmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Servisimiz 

öğrencileri okula alıştırma (oryantasyon), onları tanıma, izleme çalışmalarını ve psikolojik danışma ve 

koruyucu bilgilendirme, mesleki rehberlik hizmetlerini yürütürken, sadece öğrenciyle değil, aynı 

zamanda öğretmen, idareci ve velilerle de iletişim halinde çalışmalarını sürdürmekte ve 

çalışmalarında gelişmiş rehberlik modellerinden yararlanmaktadır. 

-Gizlilik -Gönüllülük 
-Süreklilik -Kişi haklarına saygı 
-Bireyin değerliliği -Bireyin özerkliği 
-İlgili kişilerle işbirliği 

Bu ilkeler doğrultusunda etkinliklerini sürdüren merkezimiz; çağdaş rehberlik modellerinden 

yararlanmakta, okulumuzun ve toplumun gereksinimlerine göre çalışmalarını planlamakta, öğrenci 

merkezli bir yaklaşım içinde en iyi hizmete ulaşmayı hedeflemektedir. Meslekler ile yükseköğretim 

kurumları hakkında öğrencileri bilgilendirmek servisimizin önemli görevleri arasındadır. 

 

 

TÜBİTAK ve özel kuruluşlar tarafından fen, matematik, bilgisayar ve sosyal bilimler alanında 

düzenlenen olimpiyatlara öğrencilerimiz arasından oluşturulan takımlarla öğretmenlerimizin 

rehberliğinde katılınacaktır. Okulumuzda 2016 yılında fizik, kimya, biyoloji, matematik ve bilgisayar 

dalında TÜBİTAK olimpiyatlarına hazırlanmak üzere takımlar oluşturulmuştur. 

 

 

 

2016-2017 eğitim-öğretim yılında okulumuzda ilki gerçekleştirilen 4006 TÜBİTAK bilim 

fuarımızda Fen, Matematik, Edebiyat,Sosyal Bilimler, Bilgisayar gibi çeşitli dallarda 27 adet proje 

sergilenmiş ve  büyük ilgi görmüştür.Bu çalışmalar önümüzdeki yıllarda  zenginleştirerek devam 

edecektir. 

4006 TÜBİTAK BİLİM FUARI ÇALIŞMALARI 

PROJE ÇALIŞMALARI 
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KÜTÜPHANEMİZ 

Okulumuzda bir  kütüphane bulunmaktadır.  Kütüphanemizde güncel yayınlardan Türk ve Dünya 

klasiklerine kadar geniş bir kitap yelpazesi mevcuttur. Öğrencilerimiz 08.00-17.00 saatleri arasında 

kütüphanemizden faydalanabilmektedir. 

 

 

 KÜTÜPHANEDE UYULACAK KURALLAR 

Kütüphane herkesin ortak kullanımına açık mekânlardan birisidir. Bu nedenle, kütüphaneden 
yararlanırken bu gerçeği hatırlayacağınızı ve başkalarının haklarına saygı göstereceğinizi ümit 
ediyoruz. 

 
Kütüphaneden Yararlanma Kuralları 

 
Okulumuzun öğrencileri, öğretmenleri, personeli ve velileri aşağıda yer alan kurallar doğrultusunda 
kütüphane hizmetlerinden yararlanabilirler: 
1. Kütüphane, tüm teneffüslerde ve öğle arasında açıktır. 
2. Kütüphaneyi, öğretmen denetiminde ders/araştırma yapmak için kullanan sınıfların öğretmenleri 
öğrencilerin oturma düzeni sağlandıktan sonra okuma faaliyetini gerçekleştirmektedirler. 
3. Öğrencilerimiz kütüphaneyi, ders saatlerinde sadece öğretmen eşliğinde. Bunun dışında ise 
okul yönetiminin izni ile kullanabilmekteler. 

 
Kütüphane Üyeliği 

 
Okulumuzun tüm öğrenci, öğretmen ve personeli kütüphanemizin doğal üyesidir. Ancak aşağıdaki 
kurallar çerçevesinde, Kütüphanemizden ödünç kitap alabilirler.

BİRİMLERİMİZ VE  UYULACAK  KURALLAR 
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    Ödünç verme kuralları 
1. Üye, Göksun Fen lisesi  Kütüphanesi’ nin genel kurallarına uymak zorundadır. 
2. Üyeler 7 gün süre ile en fazla 1 kitap ödünç alabilirler. Kitabın iade tarihi kitap kütüphaneye 

getirilerek uzatılabilir. 
3. İade tarihini geciktiren kullanıcı, geciken kaynağı geri vermedikçe yeni kitap ödünç alamaz. 
4. Dönem içinde 3' ten fazla gecikme uyarısı alan öğrenciler için kütüphaneden ödünç materyal 

alışverişi 1 dönemlik durdurulur. Ödünç aldığı materyali 2 defa kaybeden veya zarar veren 
kullanıcıyla 1 sene boyunca ödünç materyal alışverişi durdurulur. 

5. Gecikmiş kitap olan ya da kitabı geç getiren üyelere her gün başına 1 TL gecikme cezası uygulanır. 
Kitap getirmeyen ve ödeme yapmayan okurlara yeni kitap verilmez. 

6. Öğretim yılı sonuna kadar bütün kütüphane kullanıcıları (veli, öğretmen ve personel dâhil) ödünç 
aldıkları kütüphane materyallerini sayım nedeniyle, ders yılı bitiminden 2 hafta önce iade etmek 
zorundadır. 

7. Üye ödünç aldığı materyali üzerinde tahribat yapmadan ve yıpratmadan kullanmak zorundadır. 
Ödünç aldığı materyallere zarar veren üyelerin kütüphaneyi kullanım hakları kısıtlanır. Ödünç aldığı 
materyali kaybeden veya zarar veren kullanıcı, aynı materyali satın almak ya da değerini ödemek 
zorundadır. Kaynağın piyasada bulunamaması durumunda kurulca belirlenen bedelin ödenmesi 
istenir. 

Kütüphane Düzenini Koruma Kuralları 
1. Kütüphane içindeki sandalye, koltuk, masa, pencere ve perde gibi eşyaların düzenine 

dokunulmaması, yerlerinin değiştirilmemesi ve düzgün kullanılması gerekmektedir. 
2. Raftan alınıp kullanılan kaynakların eski yerlerine yerleştirilmesi, o kaynağa tekrar ulaşılabilmesi için 

çok önemlidir. Bu nedenle, raf yeri tam hatırlanamayan kaynakların masaya bırakılması ve bu konuya 
hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir. 

3. Kütüphaneden ayrılırken ikaz edilmeden kullanılan sandalyeler yerleştirilerek çıkılacaktır. 
Kütüphanedeki Bilgisayarların kullanımı 
1. Kütüphane sorumlusunun bilgisayarı kullanılamaz. Görevli dâhil kimse ana bilgisayara usb bellek 

takamaz. 
2. Kütüphane bilgisayarında oyun oynanamaz. 
3. Kütüphane bilgisayarlarındaki hiçbir bilgi ve düzen değiştirilemez. Bilgisayara şifre konulamaz, özel 

amaçlı kullanılamaz. 
Diğer Kurallar 
1. Kütüphaneye, yiyecek ve içecekle girilmez. 
2. Kütüphane içerisinde, çay, kahve, kola vb. herhangi bir şey içilmez. 
3. Kütüphane içerisinde cep telefonları kapalı ya da sessiz konumda tutulur. 
4. Kullanıcılar kendi eşyalarından sorumludur. Kaybolan ya da çalınan eşyalardan okul idaresi sorumlu 

değildir. 
5. Kütüphane içerisinde yüksek sesle konuşulmaz ve grup çalışması yapılmaz. 
6. Kütüphanedeki bilgisayarlar sadece eğitim-öğretim ve araştırmaya yönelik amaçlar için kullanılır. 
7. Kullanıcılar, Kütüphane sorumlusunun uyarılarını dikkate almakla yükümlüdür. 
8. Kütüphane sorumlusuna her türlü bilgi ihtiyacında başvurulabilir. 
9. Kütüphanede yer alan bilgi kaynaklarına, eşyalarına (bilgisayar, masa, sandalye ve benzeri) ve 

mekânlarına herhangi bir şekilde zarar veren; Kütüphane sorumlusunun uyarılarını dikkate almayan 
kullanıcılar, gerekli yasal işlem yapılmak üzere okul idaresine bildirilir. 

10. Bilgi kaynaklarının izinsiz olarak Kütüphane dışına çıkartılması ya da çıkartılmaya teşebbüs edilmesi 
durumunda; bu eylemde bulunan kullanıcı hakkında gerekli yasal işlem yapılmak üzere okul idaresine 
bildirilir. 
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LABORATUVARLAR 

Okulumuzda fizik, kimya, biyoloji ve bilgisayar laboratuvarları bulunmaktadır. Ders öğretmenleri 

tarafından program dâhilinde öğrencilerimize laboratuvarlarda eğitim verilmektedir. Ayrıca 

öğrencilerimiz olimpiyat ve proje çalışmalarında laboratuvarlardan istifade edebilmektedir. 

 

 

LABORATUVAR KURALLARI 
Laboratuvarlarda yapacağınız çalışmalarda kendinizin ve arkadaşlarınızı tehlikelerden korumak için 

aşağıdaki prensiplere uygun olarak hareket ediniz. 

 
1. Öğretmen tarafından verilen ve laboratuvar kitabında yazılı olan direktiflere göre çalış, katiyen 

verilmemiş deneyleri sınıfın emniyeti açısından yapmaya kalkışma. 
2. Eğer bütün sınıfın faydalanabileceği bir çözeltiyi kullanıyorsan senin için gerekli olan miktarı 

aldıktan sonra gerisini arkadaşlarının da kullanabilecekleri uygun bir yere bırak.  
3. Şişe veya kavanozdan madde alırken etiketi daima iki kere oku. Emniyet ve deneyin hatasız 

yapılabilmesi için bu önemli hususu aklından çıkarma. 
4. Kimyasal maddeleri kullanmak için aldığın çözeltiyi kullanımdan sonra fazla olarak kalırsa kesinlikle 

şişeyi boşaltma öğretmeninin vereceği direktife göre hareket et. 
5. Kimyasal maddeleri katiyen eline alma, metal maşa, spatül, cam veya plastik kaşık kullan. 
6. Çözeltiyi aldığın şişenin kapağını hemen üzerine yerleştir. Kimyasal maddelerin  kapaklarını açık 

bırakma. 
7. Hiçbir zaman dereceli ölçü silindiri ve diğer ölçü kaplarını ısıtma. 
8. Kolayca yanabilen maddelerle çalışırken açık aleve yakın tutma. Çünkü bu gibi yanıcı maddelerin 

görünmeyen buharları çalışma masasının ötesindeki ocaklara kadar ulaşıp yangına sebep olabilir. 
 

9. Kibrit çöpü, pamuk, süzgeç kâğıdı vb. katı maddeleri kesinlikle lavabolara atma 
10. Kullanılmış kapları temizle her ne suretle olursa olsun onları kirli bırakma. Ve içindeki maddelerin 

kuruyup yapışmasına imkân verme. Eğer temizlenecek madde renkli ise veya temizlenmesi zor ise 
bunu çözebilecek bir çözücü maddeyi öğretmenine sorarak al ve vereceği talimata göre kullan. 

11.  Temizleme işlemi bittikten sonar kapları yerine yerleştir, deney masasını temizle diğer malzemeleri 
usulüne uygun olarak yerleştir. 

12. Değişik asitlerle çalışırken son derece dikkatli ol, daima asidi su üzerine boşaltarak seyreltme 
işlemini yap, asitleri lavaboya boşaltırken eğer değişik iki asit ise iyice seyrelttikten sonra boşalt 
ayrıca boşalttığın kabı ve lavaboyu bol su ile yıkamayı ihmal etme. 
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13. Laboratuvar çalışmasından önce yapacağın deneyi iyice oku, ilgili kısımları not tut, eğer deney 
esnasında bir zorlukla karşılaşırsan mutlaka öğretmenine sor. 

14. Güç kaynağı, voltmetre, Ampermetre, termometre ve kronometre gibi araçların kullanımdan önce 
ne şekilde kullanılacağı hususunda öğretmeninin yapacağı açıklamalarını dinle. 

15. Temiz olduğuna kanaat getirirsen bile laboratuvarda bulunan beherglas, erlenmayer, balon gibi 
kaplarla kesinlikle su içme. 

16. Laboratuvarlarda her ne suretle olursa olsun hiçbir maddenin tadına bakma. 
17. Beklenmedik durumların ortaya çıkması halinde veya bir değişikliğin gözlenmesi durumunda 

öğretmenine mutlaka haber ver. 
18. Kendi başına dolaplardan malzeme alma. Öğretmenin müsadesi dışında kullanma. 
19. İşin bittikten sonra muslukları, elektrik düğmelerini ve tüp gaz musluklarını mutlaka kapat. 
20. Sıvıların pipetle emilmesi doğru değildir. Ağıza kimyasal çözeltilerin kaçması tehlikeli olduğundan bu 

duruma meydan verme. 
21. Piset, hortum vb. araçlarla arkadaşlarınızla su veya herhangi bir madde sıçratma. 
22. Bilhassa köpüklenip taşabilme durumlarına karşı dikkatli ol. Öğretmenlerinin tavsiyelerine uy. 
23. Balon, erlenmayer, beher ve şişelerin basınca karşı dayanma direnci az olduğundan sıcakken kapak 

veya mantar ile kapatma. Böyle durumlarda kabın bütün kaidesi soğutma esnasında çatlayıp 
kırılabilir. 

24. Su üzerinde gaz toplama ile sonuçlanan birçok denemelerde geri emmeler alabileceğinden dikkatli 
ol ve içinde gaz çıkışı ile reaksiyonunun devam ettiği cam balonun çıkış borusundan ayrılmadıkça 
ısıtma işlemine son verme. 

25. Elinde cam boruların kırılması bükülmesi gibi denemelere kesinlikle girişme. 
26. Maddelerin üzerinde yazılı olan etiketleri kesinlikle koparma. Kopma ihtimali olan varsa 

öğretmenine mutlaka haber ver. 
27. Metalik yapılı olan ders araçlarını nemli bırakma. Bu durum onların paslanıp çürümelerine neden 

olabilir. 
28. Ders bitiminden hemen sonra laboratuvarın genel temizliğini yap. 
29. Temizlik işleminden sonra gerekli havalandırma işlemini gerçekleştirerek kapı ve camları usulüne 

uygun olarak kapat. 
 
 
 
1. Sınıflar her an temiz ve derse hazır bir durumda bulundurulacaktır. 
2. Bir sınıftaki demirbaş eşya başka bir sınıfa, yetkililerin izni olmadan götürülmeyecektir. 
3. Derslerde kullanılmak üzere sınıfa veya laboratuvara başka bir yerden getirilen her türlü araç ve 

gereç işi bittikten sonra alındığı yere bırakılacaktır. 
4. Sınıflar her teneffüste nöbetçi öğrenci tarafından havalandırılacaktır. Ancak camların kırılmaması ve 

soğuk havalarda ısının kaybolmaması için gerekli özen gösterilecek ve önlemler alınacaktır. 
5. Sınıf ve laboratuvar ders başlangıcında nasıl alınmış ise, ders bitiminde de alındığı tertip ve düzen 

içinde, terk edilecektir. Sınıf ve laboratuvar bir önceki sınıf tarafından kirli ve düzensiz bırakılmış ise 
durum nöbetçi öğretmen veya ders öğretmeni kanalıyla idareye bildirilecek gerekli düzen ve 
temizliğin yapılmasından sonra derse başlanacaktır. Böylece düzen ve temizlik süreklilik kazanmış 
olacaktır. 

6. Sınıf ve laboratuvarlarda herkes, sınıf planında gösterilen yerde oturacak sınıf öğretmeninin izni 
olmadan yer değiştiremeyecektir. 

7. Sınıf ve laboratuvarlarda, etütlerde cep telefonu bulundurulmayacaktır. Sınavlarda öğrencinin cep 
telefonunu yanında bulundurması kesinlikle yasaktır. Aksi durumda telefonlar alınarak yılsonuna 
kadar okulda alıkonulacaktır. 

8. Öğrencilerimiz okula kesinlikle okul formalarıyla gelmek zorundadırlar. Okul kıyafeti yerine 
hiçbir kıyafet giyilmez. (Okul – Aile Birliği kararına göre) 

9. Sınıflarda yiyecek- içecek (su hariç) bulundurulması ve yenmesi – içmesi yasaktır.  
 
 

SINIFLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR 
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20167– 2018 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ KIYAFET DETAYLARI 

 
 

1. Kız öğrenciler için alt grup etek olarak düşünülmüş olup tercihen pantolon da kullanılabilir.  

2. Kız ve erkek öğrenciler için kışlık sweat shirt (uzun kollu) polo yaka olacaktır. 

3. Kışlık uzun kollu t-shirt üzerine kapüşonlu önden fermuarlı polar sweat kullanılacaktır. Sweatler kız 

ve erkek öğrenciler için aynı olup, seçilen kombin renginde olacaktır. 

4. Pantolon erkek ve kız öğrenciler için anket sonucu seçilen renkte olup keten kumaş olacaktır. Kesimi 

boru paçadır. 

KILIK KIYAFETİMİZ 
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DERS KATEGORİLERİ 
 

DERSLER 
9. Sınıf 10. Sınıf 11.Sınıf 12. Sınıf 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ORTAK DERSLER 

TÜRK EDEBİYATI 5 5   

DİL VE ANLATIM   2 2 

TÜRK EDEBİYATI   3 3 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK 
BİL. 

2 1 1 1 

TARİH 2 2   
T.C. İNK. TARİHİ. VE             A    TATÜRKÇÜLÜK - - 2  

COĞRAFYA 2 2   

MATEMATİK 6 6 6 6 

FİZİK 2 2 4 4 

KİMYA 2 2 4 4 

BİYOLOJİ 2 3 3 3 

FELSEFE - - 2  

BİRİNCİ YABANCI DİL 4 3 3 3 

İKİNCİ YABANCI DİL 2 2 2 2 

BİLGİSAYAR BİLİMİ 2 - - - 

BEDEN EĞİTİMİ 2 2 2 2 

RESİM/MÜZİK/BEDEN 
EĞİTİMİ 

2 - - - 

TRAFİK VE İLK YARDIM - -  1 

 SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK 
KÜLTÜRÜ 

1    

TOPLAM 36 30 34 31 

  
SE

Ç
M

EL
İ D

ER
SL

ER
 

DİKSİYON VE HİTABET 1    

PEYGAMBERİMİZİN HAYATI   2  

ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ  2 1 2 

MATEMATİK UYGULAMALARI   2 2 

BİLİM UYG. ( FİZ – KİM – BİY )  3  3 

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ     

COĞRAFYA     

DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI  1   

PROJE HAZIRLAMA  1   

KURAN-I KERİM 2    

PEYGAMBERİMZİN HAYATI     

TEMEL DİNİ BİLGİLER  2  1 

MÜZİK     

GÖRSEL SANATLAR     

Seçmeli Ders Saati  Toplamı 3 9 5 8 

REHBERLİK 1 1 1 1 

TOPLAM DERS SAATİ 4
0 

4
0 

40 40 

2017 – 2018 ÖĞRETİM YILI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ 
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1- Öğrenciler en fazla 5 farklı dersten haftalık toplam 12 saate kadar kurs alabilirler. 

2- Açılacak DYK’larda öğrenci/kursiyerlerden herhangi bir ücret talep edilmez. 
 
3- Kurs merkezlerinde bir dersten sınıf oluşturulabilmesi için, sınıftaki öğrenci/kursiyer sayısının 10’dan 

az, 25’den fazla olmaması esastır. 

4- DYK’lara kayıt yaptıran öğrencilerin devamları zorunludur. Her kurs döneminde okutulması gereken 

toplam ders saatinin özürsüz olarak 1/10’ u kadar devam etmeyen öğrencilerin kurs kaydı silinir. 

Aynı dönemde başka bir kursa devam edemez. 

5- Kurslara devamları süresince kurs disiplinini ve işleyişini bozucu hâl ve hareketleri görülen öğrenci 

veya kursiyerler hakkında, kayıtlı oldukları okul/kurumların ilgili mevzuatına göre işlem yapılır. 

6- Örgün eğitim kurumlarında açılan kurslarda; hafta içi bir günde en fazla 2 farklı dersten toplam 4 

saate kadar, hafta sonu bir günde ise en fazla 5 farklı dersten toplam 8 saate kadar kurs verilebilir. 

7- Kurslara ait ders planları, haftalık örnek ders programları ve kazanım kavrama testleri Ölçme 

Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmî internet sayfasında Kurslar bölümünde 

yayımlanır. 

8- Öğrenciler, okul idarecilerinden alacakları eba şifresi ile e-kurs modülü üzerinden başvuru yapar. 

9- Kurslar Yaz Dönemi, I. Dönem ve II. Dönem olarak açılır ve devam eder. 

10- Okulumuzda öğrencilerimizin kurs programları hafta sonu düzenlenir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI  
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PANSİYONUMUZ İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR 
Okulumuzda 100 erkek ve 100 kız öğrenci olmak üzere toplam 200 kişilik Pansiyon 

bulunmaktadır. Yatılılık; parasız ve paralı yatılı olmak üzere iki şekildedir. Belirleyici unsur ailenin gelir 

durumudur. Kayıt sonrası evraklar incelendikten sonra yatılılık durumu kesinleşir. 

Paralı yatılı öğrenciler, yatılılık bedellerini kazandığı okulun bağlı bulunduğu Mal Müdürlüğü 

pansiyon hesabına yatırılmak üzere okul müdürlüğü muhasebesine 4 taksitte öderler. 

Gündüzlü  öğrencilerin  daha  önceden  aldıkları  veya  kazandıkları  burs  ve  burslulukları  

devam  eder. ( Paralı ve parasız yatılı öğrenciler burs alma hakkını kaybederler) 

Pansiyonlarda odalar 4 kişiliktir. Her katta yeteri kadar tuvalet ve banyo kabinleri vardır. 

Ayrıca kız ve erkek pansiyonlarında çamaşır odası, ütü odası, TV-dinlenme odası, etüt odaları  

mevcuttur. 

Pansiyonlarda her gün erkek yurdunda ve kız yurdunda nöbetçi belletmen öğretmen 

kalmaktadır. Etüt saatlerinde yoklama alınmaktadır. Sağlıklı ve ferah yapısıyla lokanta havasında olan 

okul yemekhanemizde öğrenci ve personele, açık büfesabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeği ve 

akşam etütten sonra ara öğün hizmeti sunulmaktadır. 

Teslim edilen evraklar üzerinde komisyonumuzca yapılan incelemelerden sonra Devlet Parasız 

Yatılı ve Paralı Yatılı öğrenciler kendi aralarında okula giriş puan sıralamasına göre liste yapılıp 

pansiyona kesin kayıtları yapılacaktır. Evraklar en geç 05/09/2017 pazartesi gününe kadar eksiksiz 

doldurularak okul idaresine teslim edilmesi gerekmektedir. Bu tarihe kadar evraklarını teslim 

etmeyenler sıralamaya dâhil edilmeyecektir. 

 

Kontenjan Sayımız ( 9. Sınıf ): 
 
 

 
Kız Erkek 

Parasız Yatılı 12 15 

Paralı Yatılı 4 5 

 
 

SAĞLIK İŞLERİ VE HASTALIK DURUMUNDA İZLENECEK YOL 
Öğrenci hastalandığını ders saatleri içerisinde ise öğretmene, yurtta ise belletici öğretmene söyler.  
Okul idaresi ve belletici öğretmen öğrencinin ailesine telefon ile ulaşır. Öğrencinin durumuna ilk 
müdahale okulda yapılır. Gerekirse hastaneye sevki için ambulans aranır. Okul idaresinden izin kâğıdı 
almadan öğrenci kendi başına asla hareket etmemelidir. 
Uzun süre tedavisi gerekenlerle ateşli ve bulaşıcı hastalıklara tutulanlar velilerinin yanına gönderilir.  

 
 
 
 
 

 PANSİYON İLE İLGİLİ UYGULAMALAR 
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PANSİYON İLE İLGİLİ ÖĞRENCİLERİN MALİ HÜKÜMLÜLÜKLERİ 

1- Okul Pansiyonları Yönetmeliğinin 21. Maddesi: 
Paralı yatılı öğrencilerden her yıl Bütçe Kanunu ile tespit edilen ücret alınır. Parasız yatılı öğrencilerin 
pansiyon ücretleri ise aynı miktar üzerinden devlet tarafından karşılanır. 

 
2- Okul Pansiyonları Yönetmeliğinin 22. Maddesi: 
Paralı yatılı öğrencilerden ücretler 
I. Taksit öğrencinin kayıt olduğu gün 

II. Taksit 1 ile 10 Kasım tarihleri arasında 

III. Taksit 1 ile 10 Ocak tarihleri arasında 

IV. Taksit 1 ile 10 Mart tarihleri arasında olmak üzere dört taksitle alınır 
 

Taksitini zamanında ödemeyen öğrencinin paralı yatılı öğrencilikle ilişiği kesilir. 
 
 

PANSİYONA PARALI VEYA PARASIZ OLARAK KABUL EDİLDİKTEN SONRA ÖĞRENCİNİN GETİRMESİ 

GEREKEN EŞYALAR 

       Okulumuza kesin kayıtlar bittikten sonra tüm şartları taşıyıp pansiyona kesin kaydı yapılan 

öğrenciler okulların açıldığı gün yanlarında aşağıda yazılı malzeme ve eşyaları getireceklerdir: 

 
S.NO MALZEMENİN / EŞYANIN CİNSİ MİKTARI 

 
1 

Pijama, Terlik, Çorap, Yüz Havlusu, Banyo Havlusu, İç Çamaşırı, Diş 
Fırçası,  Diş Macunu, Askılık (En az 3 adet), 

 
Yeterli Miktar 

 
2 

 
Ayakkabı boyası Yeterli Miktar 

 
3 

Tuvalet terliği (Renk ve model serbest), Banyo için şampuan, sabun ve 
gerekli malzemeler. 

Yeterli Miktar 

 
4 

 
Kıyafet 

 
Yeterli Miktar 

 

Kız ve erkek bütün öğrenciler, dolaplarına sığacak kadar eşya getirmelidirler. Dolap üstlerinde, masa ve 

sandalye üstlerinde bırakılan eşyalar hususunda uyarıları dikkate almayan öğrencilerin ortada 

bıraktıkları eşyaları depoya kaldırılacak yine de bütün bunları dikkate almayan öğrenciler hakkında 

gerekli işlemler yapılacaktır. Fazla eşyalar bavul içerisinde her katta bulunan bavul odasına 

konulabilir. ( Alınan bu kararlar öğrencilerimizin daha temiz ve düzenli bir odada yaşamaları için 

alınmış kararlardır.) 

Velilerimize okulumuzun kapıları her zaman açıktır. Velilerimiz öğrencileriyle ve okulla ilgili her türlü 
bilgiyi okulun 0 (344) 714 3649 ve 0 (344) 215 3030 nolu telefonlarını  arayarak  ilgili idareciden 
alabilirler. 
Sene içinde okulumuzla ilgili gelişmeleri www.goksunfenlisesi.meb.k12.tr internet adresinden takip 
edebilirsiniz. 

 
2017-2018  Eğitim Öğretim yılı 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başlayacaktır. 
Yatakhanelere yerleşim işlemleri 17 Eylül 2017 Pazar günü 13.00 - 18.00 arası yapılacaktır. 
 

http://www.goksunfenlisesi.meb.k12.tr/
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Öğrencilerin üzerlerinde fazla para taşımaları risk olduğu için, fazla paralarını ya Pansiyon Müdür 
Yardımcısına vermeleri ya da bankalardan herhangi birinden bankamatik kartı çıkartmaları uygun 
olacaktır.  

Okulumuz için velilerimizin düşüncelerini önemsiyor, velilerimizin her türlü öneri ve beklentilerini 

bizlere iletmelerini bekliyoruz. 

 

PANSİYONDA UYULACAK KURALLAR 

DEVAM –DEVAMSIZLIK- İZİN 
1. Çocuğunun evci çıkmasını isteyen öğrenci velileri, okul tarafından verilen belgeyi adres ve telefon 

yazarak dolduracaklardır. 
2. Velisi tarafından evci izni almış öğrenciler cuma günü törenden sonra evlerine gidebilirler.İl dışına evci 

iznine gidecek öğrenciler okul idaresinin hava ve yol şartlarını da dikkate alarak belirleyeceği evci izni 
çıkış saatlerine göre gidebilirler.Bunun için evci izin defterini doldurarak en geç perşembe günü ders 
bitimine kadar ilgili müdür yardımcısından evci izin kartlarını almaları gerekmektedir. 

3. İzin dönüşü pazar akşamı yaz uygulama saatinde en geç 18.00’de, kış uygulama saatinde ise en geç 
17.00’dır. Çocuklarının Pazartesi (sabah törenden önce) dönmesini isteyen veliler bunu ayrı bir dilekçe 
ile belirtmek zorundadırlar. Pazartesi bayrak törenine katılmak yönetmelik gereği şarttır. 

4. Pansiyonda kalan öğrenciler raporu olmaksızın derslere veya etütlere geç katılamaz. Giriş-çıkış 
saatlerinde belirlenen yerde bulunmazsa hakkında gerekli disiplin işlemi uygulanır. 

 
5. Pansiyon öğrencisi okuldaki sabah ve öğleden sonraki ilk derslere geç kalamaz. 
6. Öğrenci velisinin çocuğuna izin vermek gibi bir yetkisi yoktur ancak izin talep edebilir. 
7. Öğrenciyi pansiyondan velisi ve velisinin izin verdiği kişiler dışında hiç kimse çıkaramaz. Hafta içinde 

akşam zorunlu olmadıkça ziyaretçi kabul edilmez, evci gönderilmez. (Anne-baba hariç) 
8. Kız öğrencilerimizin her hafta Salı erkek öğrencilerimizin her hafta Çarşamba günü 15.30-17.00 saatleri 

arasında çarşı izni vardır. 
9. Hafta sonu pansiyonda kalan kız öğrenciler cumartesi günü erkek öğrenciler ise pazar günleri en geç 

saat 09.00-17.00 saatleri arasında istemeleri halinde çarşı izni kullanabileceklerdir. (Öğrencilerimizin 
hafta sonu çarşı iznine çıkış saatleri hafta sonu katılacakları Destekleme ve Yetiştirme kursları programı 
çerçevesinde sınıflara göre yenidendeğerlendirilecek ve ayarlanacaktır.)Öğrencilerimiz izinli olduğu 
süreçte uygunsuz yerlerde ve uygunsuz davranışlarda bulunmamaları gerekmektedir. 
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ODALARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR 

1. Her öğrenciye kullanacağı dolabın birer anahtarı verilecektir. Odalarda kıymetli eşya 
bulundurulmamalıdır. Kaybolan eşyadan idare sorumlu değildir. Her öğrenci dolabını odayı terk 
ederken kilitlemelidir. 

2. Odalarda (telefon, masa lambası hariç) her türlü elektrikli alet kullanımı yasaktır. Bulunan eşyalara el 
konulacak ve öğrenci velisine tekrarlanmaması şartıyla teslim edilecektir.Tekrarı halinde disiplin 
işlemleri uygulanacaktır. 

3. Kız öğrenciler fön makinalarını ve saç maşalarını ortada bıraktıkları takdirde kat temizlikçileri, 
ortada bırakılan bu vb elektrikli aletleri alıp idareye teslim edeceklerdir. 

4. Yataklar bizzat öğrenciler tarafından düzenli olarak her gün yapılacaktır. 
5. Kitaplıklarda bütün defter ve kitaplar düzenli olarak dizili olacaktır. 
6. Odada ortada eşya olmayacak, eşyalar dolaplara konulacak, fazlalıklar ise bavul odasına bırakılacaktır. 

7. Dolap üstlerine eşya ve bavul konulmayacak, dolapta olmayan her türlü eşya bavul odasına 
konulacaktır. 

8. Odalarda duvarlara, kapıya, dolap, ranza ya da kitaplıklara poster, fotoğraflar vb. şeyler asılmayacaktır. 
9. Ayakkabılar oda dışındaki ayakkabılıklara konulacaktır. 
10. Odada kesinlikle hiç bir yiyecek maddesi bulundurulmayacaktır. 
11. Odalar düzenli ve temiz tutulacaktır. 
12. Veliler ve diğer ziyaretçiler öğrenci ile görüşme isteklerini okul idaresine bildirmek zorundadırlar. 
13. Veliler pansiyonda katlara çıkamaz, öğrenci odalarına giremezler. 
14. Pansiyon hafta içi müzik aleti çalmak yahut yüksek sesle müzik dinlemek ders çalışan yahut 

uyuyan arkadaşlarınızı rahatsız edeceğinden yasaktır. Bu durumların önüne geçmek için düşük 
sesle dinlemek kaydı ile kulaklık kullanabilir. 

15. Odalarınız hayatınızın dört yılını geçireceğiniz hayat alanlarınızdır. Belirlenen kurallara uymanız 
sizi hayata düzenli ve disiplinli birer fert olarak hazırlayacaktır. 

 
ETÜTLERDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR 

1. Etüt salonu, etüt saatleri içinde bireysel ders çalışma yeridir. Ancak ortak bir proje üzerinde 
çalışma mecburiyeti olduğunda yetkililerden (Okul müdürü, müdür başyardımcısı, müdür 
yardımcısı veya belleticiden) izin almak sureti ile başka bir yerde çalışmaları mümkün 
olabilecektir. 

2. Etütleri kız öğrenciler katlarındaki etüt odalarında yapacaklar,erkek öğrenciler katlarındaki etüt 
odalarında yeterli gelmediği takdirde ise yemekhanede yapacaklardır. Etüt bittikten sonra ya da önce 
birlikte ders çalışma mekânı olarak kullanılabilir. 

3. Etüt esnasında birlikte ders çalışmak, sohbet etmek, müzik çalar dinlemek, cep telefonu kullanmak, 
bulmaca çözmek, su doku oynamak, gazete veya dergi okumak yasaktır. 

4. Etütte istenen kütüphane sessizliğini ve dikkatini bozacak her türlü davranış yasaktır. Etüt de ancak 
ders çalışılabilir, ödev yapılır ve bilimsel dergiler okunabilir. 

5. Etüt esnasında uyuklayan öğrenciler kesinlikle öğretmenlerince uyarılacaklardır. 
6. Etütlere katılmak zorunludur. 
7. Lüzumsuz yere öğretmenlerden sıklıkla izin istenilmesi halinde idarenin duruma müdahale edeceğini 

öğrencilerimiz bilmelidirler. 
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YEMEKHANEDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR 

1. Yemekhanede verilen yemek ve diğer yiyecek maddeleri yemekhane dışına çıkarılmayacaktır. 

Dışarıdan getirilen yiyecek maddeleri yemekhaneye sokulmayacaktır. 

2. Öğrenciler yemekhaneye veli ve ziyaretçi kabul edemezler. 

3. Yemekhanedeki her türlü demirbaş eşya (bıçak, çatal, kaşık, tabak, bardak, sürahi, sandalye vb.) 

yemekhane dışına çıkarılamaz. 

4. Yemek saatleri dışında gelen öğrenciye yemek verilmez. Ancak öğrenciler görevli veya okul 

idaresinin izni ile herhangi bir yere gitmiş ise onların yemekleri ayrılır, yemek yiyebilir. 

5. Servis tepsileri yemekten sonra boşaltılarak düzgünce gösterilen yere bırakılacaktır. 

6. Yemekler self servis usulü yendiği için öğrenciler sıraya girecek ve o sıra içerisinde yemeklerini 

alacaklardır. 

7. Öğrencilerin, yemek ve ekmek israfını en aza indirmeleri için yiyecekleri kadar almaları ve 

savurganlığa meydan vermemeleri gerekir. 

8. Yemekhanede yemek almak için sırayı bozup öne geçmeye çalışan öğrenci olursa cep telefonuna 1 

hafta süre ile el konulma cezası verilecektir. 

 
 

Önemli Not: Bütün öğrencilerimiz okulumuzun ilgili birimlerinde asılı olan yönerge ve 

talimatnamelere uymak zorundadır. 
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H A F T A İ Ç İ H A F T A S O N U 

SAAT FAALİYET SAAT FAALİYET 

06:40 Kalkış Saati 08:00 Kalkış Saati 

06:50 07:20 Kahvaltı 08:00 08:30 Kahvaltı 

07:20 07:40 Okula Hazırlık 08:30 10:00 Serbest Zaman 

07:40 Binayı Terk 10:00 11:00 1. Etüt 

12:00 12:45 Öğle Yemeği 11:00 12:00 Serbest Zaman 

12:45 Binayı Terk 12:00 12:30 Öğle Yemeği 

18:00 Kesin Giriş / Yoklama 12:30 Çarşı İznine Çıkış 

18:00 18:30 Akşam Yemeği 18:00 Kesin Giriş / Yoklama 

18:30 19:20 Serbest Zaman 18:00 18:30 Akşam Yemeği 

19:20 20:10 1. Etüt 18:30 19:20 Serbest Zaman 

20:10 20:30 Dinlenme 19:20 20:20 2. Etüt 

20:30 21:20 2. Etüt 20:20 21:00 Sinema Saati 

21:20 21:40 Dinlenme 21:00 22:30 Sinema Saati 

21:40 22:30 3. Etüt 22:30 23:00 Yatmaya Hazırlık 

22:30 23:00 Yatmaya Hazırlık 23:00 Yat Yoklaması 

23:00 Yat Saati   

PANSİYON ZAMAN ÇİZELGESİ 
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TARİH  İŞLEM 

30 Haziran 2017 Yerleştirmeye Esas Puanların (YEP) İlanı 

30 Haziran 2017 Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı 

30 Haziran 2017 

13 Temmuz 2017 

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi Kapsamında Yapılan Merkezi 
Sistem 

Ortak Sınavlarının Tamamını veya Bir Kısmını Kullanan Özel Okulların Kayıt 
İşlemleri 

03-13 Temmuz 2017 Tematik Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine Öğrenci Alımı 

21 Temmuz 2017  Güzel Sanatlar Lisesi, Spor Lisesi, Klasik Sanatlar ve Musiki, Görsel Sanatlar 
ve Spor          Programı/Projesi Uygulayan Anadolu İmam Hatip Liselerine 
Öğrenci Kayıtlarının Tamamlanması 

14-24 Temmuz 2017 
(Saat 17.00) 

Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması 

11 Ağustos 2017  Yerleştirme Sonuçlarının İlanı 

11 Ağustos 2017  Boş Kontenjanların İlan Edilmesi 

14-18 Ağustos 2017 ( 
Saat 17.00 )  

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması 

21 Ağustos 2017  Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı 

21-25 Ağustos 2017 ( 
Saat 17.00)  

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması 

28 Ağustos 2017  Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı 

28 Ağustos-06 Eylül 
2017 ( Saat 17.00)  

Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Tercih Başvurularının Alınması 

08 Eylül 2017    Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Sonuçlarının ve Taban Puanların İlanı 

11-14 Eylül 2017    İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca İl/İlçe Sınırları İçerisinde 
Nakil Tercih Başvuruların Alınması 

11-14 Eylül 2017 Yatılılık Başvurularının Alınması 

15 Eylül 2017     Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların 
Tamamlanması 

15 Eylül 2017 İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Nakil Yerleştirme 
Sonuçlarının İlanı 

18 Eylül 2017  2017-2018  Öğretim Yılı Açılışı 

  

0RTAÖĞRETİM KURUMLARI TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ 
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GÖKSUN FEN LİSESİ KAYIT KILAVUZU 
 
 
 
 

Okulumuzun Adı : GÖKSUN FEN LİSESİ 

İnternet Sitemiz : www.goksunfenlisesi.meb.k12.tr 

Elektronik posta : 758129@meb.k12.tr 
 

Okul Telefon : 344 714 3649 

Faks No                            : 344 714 3649 
 
 

Adres : Göksun  Fen Lisesi 

Yeni  Mahalle Ellekler Caddesi No:28 
 

 Göksun/Kahramanmaraş 
 

 
İdari Kadro Okul Müdürü : Battal ARSLAN 

Müdür Başyardımcısı : Ahmet KAYA 

Pansiyondan Sorumlu Müdür Yardımcısı : Akif KARSLIOĞLU 

Öğrenci İşlerinden Sorumlu Müdür Yardımcısı : Murat ULUOCAK 

 

Öğretmen Kadrosu 15 
Öğrenci Sayısı 310 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İLETİŞİM ADRES VE TELEFONLAR 
 

http://www.goksunfenlisesi.meb.k12.tr/
mailto:758129@meb.k12.tr
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TÜM ÖĞRENCİLERİN DOLDURACAĞI BELGELER 

1. Kayıt Dilekçesi (EK-1) 
2. Öğrenci Bilgi Formu (EK-2) 
3. Öğrenci – Veli – Okul Sözleşmesi (EK-3) 
4. Veli Sorumluluk Kabul Formu (EK-4) 
5. Faaliyet İzin Dilekçesi (EK-5) 
6. Okul Reviri Öğrenci Kişisel Bilgi Formu (EK-6) 
7. Seçmeli Dersler Dilekçesi (EK-7) 
8. Öğle Arası Dışarı Çıkma Dilekçesi (EK-8) 
9. Öğrenci, mezun olduğu okulda parasız yatılı veya burslu okuyorsa bunun belgesi (Öğrencinin mezun 

olduğu okuldan alınacak) 
10. Nüfus Cüzdanının  1 Adet Fotokopisi 
11. 3 adet Yeni Çekilmiş Vesikalık Fotoğraf 

GÜNDÜZLÜ ÖĞRENCİLERİN İLAVE OLARAK DOLDURACAĞI BELGELER 

1. Gündüzlü Öğrenci Talep Dilekçesi (EK-9) 
2. Gündüzlü Öğrenci Yemek Talep Dilekçesi  (EK-10)  (Öğle Yemeğini Yemekhanede Yiyecek Öğrenciler için) 
PARASIZ YATILI OLMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİN İLAVE OLARAK DOLDURACAĞI BELGELER 

1. Pansiyon Müracaat Dilekçesi (EK-11) 
2. Maddi Durum Beyannamesi ve Ekleri  (EK -12) 
3. Zimmet Tahakkuk Dilekçesi (EK-13) 
4. Öğrenci Evci Formu (EK-14) 
5. Çarşı İzin Dilekçesi (EK-15) 
6. Vukuatlı nüfus kayıt örneği (Herhangi bir nüfus müdürlüğünden alınacaktır). 
7. Sağlık raporu “Pansiyonda yatılı olarak kalmasına engel bir hastalığı yoktur” ibaresi bulunacaktır. 

(Aile sağlığı merkezlerinden alınabilir.) 
PARALI YATILI OLMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİN İLAVE OLARAK DOLDURACAĞI BELGELER 

1. Pansiyon Müracaat Dilekçesi (EK-11) 
2. Zimmet Tahakkuk Dilekçesi (EK-13) 
3. Öğrenci Evci Formu (EK-14) 
4. Çarşı izin dilekçesi (EK-15) 
5. Paralı Yatılı Öğrenci Taksit Bildirim Belgesi (EK-16) 
6. Vukuatlı nüfus kayıt örneği (Herhangi bir nüfus müdürlüğünden alınacaktır). 
7. Sağlık raporu “Pansiyonda yatılı olarak kalmasına engel bir hastalığı yoktur” ibaresi 

bulunacaktır. (Aile sağlığı merkezlerinden alınabilir.) 

ÖĞRETMEN KONTENJANINDAN PARASIZ YATILI OLMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİN İLAVE OLARAK 

DOLDURACAĞI BELGELER 

1. Öğretmen Çocuğu Pansiyon Müracaat Dilekçesi (EK-11) 
2. Zimmet Tahakkuk Dilekçesi (EK-13) 
3. Öğrenci Evci Formu (EK-14) 
4. Çarşı izin dilekçesi (EK-15) 
5. Annesinin veya babasının görev yaptığı yerleşim biriminde çocuğunu okutacağı düzeyde (ortaöğretim 

kurumu) okul bulunmadığına dair görev yaptığı yerdeki İl /İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan 
belge. 

6. Annesinin veya babasının öğretmen olarak çalıştığına dair görev yaptığı okul müdürlüğünden alınacak 
görev yeri belgesi. 

7. Vukuatlı nüfus kayıt örneği (Herhangi bir nüfus müdürlüğünden alınacaktır). 
8. Sağlık raporu “Pansiyonda yatılı olarak kalmasına engel bir hastalığı yoktur” ibaresi bulunacaktır. 

 (Aile sağlığı merkezlerinden alınabilir.) 

KAYIT İÇİN GEREKLİ OLAN EVRAKLLAR 
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Kayıt Dilekçesi EK-1 

 
 

GÖKSUN FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE 
GÖKSUN/KAHRAMANMARAŞ 

 

           Okulunuz 9. sınıfına kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan 
………..……………………………………………………. ’nın velisiyim. Kayıt için istenen belgeler ekte sunulmuş 
olup, kaydın yapılmasını arz ederim. 

 
ADRES: ………./………./……….. 

 
İmza 

 

 
Okula Kayıt için Sunduğum Evraklar 
(    )   1) Öğrenci Bilgi Formu (EK-2) 
(    )  2) Öğrenci Veli Okul Sözleşmesi (EK-3)  
(    )  3) Veli Sorumluluk kabul Formu (EK-4)  
(    )   4) Faaliyet izin Dilekçesi (EK-5) 
(    )   5) Okul Reviri Öğrenci Kişisel Formu (EK-6)  
(    )   6) Seçmeli Dersler Dilekçesi (EK-7) 
(    )   7) Öğle Arası Dışarı Çıkma Dilekçesi (EK-8) 
(    )   8) Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi. 
(   )  9) Öğrenci, mezun olduğu okulda parasız yatılı veya burslu okuyorsa bunun 
belgesi. 
(    )   10) 3 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf. 

 
Öğrencimin Gündüzlü Olması İçin Sunduğum Evraklar 
(    )   1) Gündüzlü Öğrenci Talep Dilekçesi (EK-9) 
(    )   2) Gündüzlü Öğrenci Yemek Talep Dilekçesi (EK-10) 

Velinin Adı Soyadı 

 

Öğrencimin Yatılı Olması İçin Sunduğum Evraklar 
(Yatılılık isteyen öğrenciler yatılılık türüne göre sadece belirtilen belgeleri 
getireceklerdir.)  
 (    )   1) Pansiyon Müracaat Dilekçesi (EK-11 – EK-17) 
(    )   2) Maddi Durum Beyannamesi (EK-12) ve Ekleri  
(    )   3) Zimmet Tahakkuk Dilekçesi (EK-14)  
(    )   4) Öğrenci Evci Formu (EK-15) 
(    )   5) Çarşı İzin Dilekçesi (EK-16) 
(    )   6) Paralı Yatılı Öğrenci Taksit Bildirim Belgesi (EK-17) 
(  )  7) Aile Hekiminden alınan Sağlık raporu “Pansiyonda yatılı olarak kalmasına engel bir hastalığı 

yoktur”  ibaresi bulunacaktır. 

(   )   8) Vukuatlı nüfus kayıt örneği. (Herhangi bir nüfus müdürlüğünden  alınacaktır). 
( ) 9)Annesinin veya babasının görev yaptığı yerleşim biriminde çocuğunu okutacağı düzeyde 

(ortaöğretim kurumu) okul bulunmadığına dair görev yaptığı yerdeki İl /İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğünden alınan belge. 

(  ) 10) Annesinin veya babasının öğretmen olarak çalıştığına dair görev yaptığı okul müdürlüğünden 
alınacak görev yeri belgesi. 
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Öğrenci Bilgi Formu EK-2 
 

 

2016-2017 ÖĞRETİM YILI GÖKSUN FEN LİSESİ ÖĞRENCİ BİLGİ   FORMU 

ÖĞRENCİNİN 

Adı Soyadı  

TC  Kimlik Numarası  

Sınıfı  

Okul  Numarası  

Cep Telefonu  
İkametgah  Adresi  

Kan Grubu  

Herhangi  bir   alerjisi var mı ? EVET (  ) HAYIR (   ) 

Sürekli kullandığı ilaç ve takip edilmesi 

gereken hastalığı var mı  ? 

 

 
ANNESİNİN 

 
BABASININ 

Adı Soyadı  Adı Soyadı  

TC  Kimlik Numarası  TC  Kimlik Numarası  

Mesleği  Mesleği  

Cep Telefonu  Cep Telefonu  

Ev Telefonu  Ev Telefonu  

İş Telefonu  İş Telefonu  

Faks No  Faks No  

e posta  adresi  e posta  adresi  

İkametgah  Adresi 
 

İkametgah  Adresi 
 

İş Adresi 
 

İş Adresi 
 

 

VELİSİ ANNE (   ) BABA (   ) 

ANNE - BABA BİRLİKTE (   ) AYRI (   ) 

AYRI  İSE ÖĞRENCİ  VELAYETİ KİMDEDİR? ANNE (   ) BABA (   ) 

(Velayet  belgesinin bir  örneği müdürlüğümüze  teslim edilmelidir). 

 
VELİSİNİN 

Adı Soyadı  

TC  Kimlik Numarası  

Kahramanmaraş Velisinin Yakınlık 

Durumu (Teyze/Hala/Amca/Dayı/vb. 

 

Mesleği  

Cep Telefonu  

Ev Telefonu  

İş Telefonu  

Faks No  

e posta  adresi  

İkametgah  Adresi 
 

İş Adresi 
 

Veli ve  öğrenci iletişim  bilgilerinde  oluşan değişikliği derhal okul yönetimine  bildirmekle yükümlüdür. 
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Öğrenci-Okul-Veli Sözleşmesi EK-3 

 

GÖKSUN FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 ÖĞRENCİ VELİ OKUL SÖZLEŞMESİ 

 

ÖĞRENCİNİN HAK VE SORUMLULUKLARI 

HAKLAR 

1. Düşüncelerini özgürce ifade etme. 

2. Okulda sözlü veya fiziksel şiddet, hakaret, onur kırıcı davranışlardan uzak sevgi ve saygılı bir ortamda 
eğitim görme  

3. Kişisel bilgilerimin, benim iznim dışında hiç bir şekilde paylaşılmaması, gizliliğinin sağlanması 

4. Güvenli ve sağlıklı bir okul, sınıf ve pansiyon ortamında bulunma 

5. Bireysel farklılıklarına saygı gösterilmesi 

6. Kendisine ait değerlendirme sonuçlarını zamanında öğrenme ve sonuçlar üzerindeki fikirlerini ilgililerle 
tartışabilme. 

7.  Yazılı, sözlü veya uygulamalı sınavların yapılacağının en az bir hafta önceden haber verilmesi. 

8. Yazılı, sözlü veya uygulamalı sınavların yapılmasından ödev veya projelerin tesliminden itibaren en geç 15 
gün içinde bilgilendirilme, 

9. Okul ve pansiyonun işleyişi, kuralları, alınan kararlar hakkında bilgilendirilme 

10. Okul ve pansiyon kurallarının uygulanmasında tüm öğrencilere eşit davranılması 

11. Kendini ve diğer öğrencileri tanıma, kariyer planlama, karar verme ve ihtiyaç duyduğu benzer konularda 

danışmanlık alma 

12. Akademik ve kişisel gelişimini destekleyecek ders dışı etkinliklere katılma 

13. Okul meclislerine seçme ve seçilme hakkımın bulunması. 

14. Okul yönetiminde temsil etme ve edilme 

15. Dönem ortalaması en yüksek öğrencinin en az bir gezide ücretsiz gezdirilmesi. 

16. Özgün eserlerimiz (Tiyatro, Müzik konseri, resim ve yazılarımız…) ve sosyal çevre ile bütünleşme 

17. Öğretmelerle sosyal ve duygusal problemleri rahat paylaşma 

18. Demokratik, katılımcı, eşit ve adaletli bir yönetim anlayışı 

19. Meslekleri tanıtıcı bilgiler verilmesi ilgi ve yeteneklerinin fark edilmesine yönelik objektif test ve tekniklerin 

uygulanması. 

20. Okulun kütüphane, laboratuar, kantin, yemekhane spor alanı gibi herkese açık olan bölümlerinden 

faydalanma. 

21.  Herhangi bir dilek veya şikâyetim olduğu zaman, okul idaresine yazılı veya sözlü olarak bildirebilme. 

22. Yazılı, sözlü ve/veya uygulamalı değerlendirmelerin sonuçlarına 5 iş günü içinde itiraz edebilme ve tekrar 

incelenmesini isteme, 

       SORUMLULUKLAR 
 

1. Okul ve yurtta bulunan kişilerin haklarına ve kişisel farklılıklarına saygı göstereceğim. 

2. Okula geç kalmamak için gerekli bütün tedbirleri alacağım ve ilk ders başlamadan en geç 15 dakika once 
okul bahçesinde hazır bulunacağım.  

3. Okul üniformamı temiz kullanacağım ve düzenli giyeceğim. Okula ve derslere herzaman bakımlı ve temiz 
geleceğim. 

4. Ödevlerimi tam ve zamanında yapacağım ve derslere hazırlıklı geleceğim. 

5. Derslerin ahengini, seyrini bozacak hal ve hareketlerden kaçınacağım.  

6. Sınıfın içerisinde yiyecek ve içecek (su hariç) bulundurmayacağım. Sınıfta gıda maddeleri tüketmeyeceğim. 

7. Sınıfça belirlediğimiz kurallara uyacağım. 
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8. Ders dışı etkinliklere katılarak ve bu etkinliklerden en iyi şekilde yararlanacağım. 

9. Arkadaşlarımın ve okulun eşyalarına zarar vermeyeceğim; zarar verdiğim takdirde bu zararın bedelini 
karşılayacağım. 
10. Okul ve pansiyon kurallarına uyacağım. 

11. Okul yönetimine (fikir, eleştiri, öneri ve çalışmalarımla) katkıda bulunacağım. 

12. Arkadaşlarıma, öğretmenlerime ve tüm okul ve pansiyon çalışanlarına saygılı davranacağım. 

13. Hiçbir şekilde kaba kuvvete ve baskıya başvurmayacağım. 

14. Arkadaşlarıma ağır ,rencide edecek yada yanlış anlaşılmalara sebep olacak şakalar asla yapmayacağım. 

15. Okul idaresince belirlenen yerlerde nöbet görevi alacağım. 

16. Okuldaki tüm alanları temiz kullanacağım. 

17. Eşyalarımın ve paramın güvenliğinden tamamen sorumlu olacağım. 

18. Okul içinde kesinlikle hiçbir siyasi faaliyetde bulunmayacağım.Dernek,kulüp v.s faliyetlerine kesinlikle 
katılmayacağım ve üye olmayacağım. 

19. Okulayasaklı yayınlar, görüntü ve ses kaydeden telefon vb. Cihazlar, yaralayıcı aletler ve diğer yasak olan 
materyalleri getirmeyeceğim. 

20. Sosyal paylaşım platformlarında kesinlikle arkadaşlarım, öğretmenlerim ve okulum olan GÖKSUN FEN 
LİSESİ hakkında izinsiz fotoğraf,yazı,eleştiri,belge yada kişisel bilgileri paylaşmayacağımı. Aksini yaptığımda 
hakkımında yapılacak olan tüm yasal işlemleri Kabul ediyorum. 

21. Okulda yapılan bayrak töreni ve bayram gibi anma ve kutlama programlarına katılmam, okuldaki ilan ve 
panoları incelemem ve gerekli bilgileri edinmem gerektiğini biliyorum. 

22. Okulumuzun bahçesindeki ağaçları arkadaşlarımla nöbetleşerek   sulayacağım. 

23. Okulun ve yatılı olmam durumunda pansiyonun bilim ve sanat panolarına; fotoğraf, video, yazı ve afişlerle 

katkı yapacağım. 

24. Okulda düzenlenecek eğitim çalışmalarına (Toplantı, seminer, konferans vb) katılan konukları ilgili kişi ve 

birimlere ulaştırmak için gerekli rehberliği yapacağım. 

25. Etüt saatlerinde ve serbest zamanlarımda derslerime çalışacağım ve arkadaşlarımla iyi ilişkiler içinde 

olacağım. 

26. Okul dışında da GÖKSUN FEN LİSESİ öğrencisine yaraşır bir şekilde davranacağım. 

27. Yatılı olmam durumunda pansiyona yiyecek ve içecek maddesi sokmayacağım ve yatakhanede  gıda türü 

madde bulundurmayacağım. 

28. Dışardan temin ederek tüketeceğim yiyeceklerden doğa bilecek her türlü olumsuzlukları biliyor ve Kabul 

ediyorum. 

29. Okul kantini dahil hiç bir kişi yada kişilere borç yapmamam gerektiğini biliyorum. 

30. Yemekhaneden paralı yemek yiyecek olduğumda yemek parasını önceden vermem gerektiğini biliyorum. 

31. Yatılı öğrenci olmam durumunda pansiyonda asla okul idaresinin yasakladığı maddeleri ya da araç gereçleri 

bulundurmayacağım. 

32. Okul yada eklentilerini asla izinsiz ve amacı dışında kullanmayacağım. 

33. Okul yada eklentilerine asla izinsiz misafir getirmeyeceğim okulun imkanlarından faydalanmasını 

sağlamayacağım. 

34. Vatanıma,bayrağıma, milletime yaraşır bir insan olabilmek için çok çalışacağım. 

35. Hedeflerimi daima yüksek tutacağım. 

36. Okul yönetimince 2017-2018 eğitim öğretim yılı içerisinde sözleşmede bulunmayan ancak zaruret halinde 

sonraki eğitim öğretim yıllarında daha sonradan sözleşmeye eklenecek olan tüm maddeleri Kabul ediyorum. 
 

VELİNİN HAK VE SORUMLULUKLARI HAKLARI 

1. Çocuğumun eğitimiyle ilgili tüm konularda bilgilendirilmek. 

2. Okulda Adil ve saygılı davranışlarla karşılanmak. 

3. Çocuğuma okul ve yatılı olması durumunda yurt ortamında nitelikli kaynaklar, eğitim ve fırsatlar 

sunulacağını bilmek. 



 

30 
 

4. Düzenli aralıklarla okulun işleyişi hakkında bilgilendirilmek. 

5. Okul-aile birliği seçimlerine katılmak.  

6. Okul-aile birliği vasıtasıyla okul yönetimine katılmak, 

7. Öğrencimin not ve devamsızlık bilgilerini öğrenmek. 

8. Çocuğumun okuldaki gelişim süreciyle ilgili olarak düzenli aralıklarla bilgilendirilmek. 

9. Okulumuzun veli eğitim seminerlerinden yararlanmak. 

10. Okulda alınan kararlara azami düzeyde velilerin düşüncelerine yer vermek. 

11. Düzenli ve sık sık veli toplantıları yapmak. 

12. Öğrenci-öğretmen-veli ilişkilerinin güçlendirilmesi için gezi ve bunun gibi etkinliklere yer vermek. 

13. Öğrencilerimizin sorunlarını velilerimizle diyaloğa geçerek çözüme kavuşturmak. 

14. Daha iyi bir eğitimin nasıl verileceği konusunda öğretmenlerimiz tarafından bilinçlendirilmek. 

15. Veli olarak istediklerimizi rahatlıkla iletebileceğimiz bir imkanı oluşturmak. 

16. Öğrencimin sigara, alkol ve bağımlılık yapan maddelerden korunmasına yönelik tedbirler alınmasını isteme 

17. Okul kantininde satılan yiyeceklerin ve içeceklerin sağlıklı olup olmadığının denetlenmesini isteme. 

18. Okulda rehberlik servisi tarafından verilen rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinden öğrencinin 
faydalanmasını talep etme. 

 

         SORUMLULUKLAR 

1. Çocuğumun her gün okula zamanında, öğrenmeye hazır, okulun kılık-kıyafet kurallarına uygun bir şekilde 

gitmesine yardımcı olacağım. 

2. Öğrencimin alması gereken ders araç ve gereçlerini temin etmek ve okula eksiksiz getirmesini sağlamak 
için tedbirler alacağım ve zamanında temin edeceğim. 

3. Öğrencimin okula devam ve başarı durumunu takip ederek gerekli önlemleri alacağım. 

4. Öğrencim Okulda ders saatleri içinde okuldan izin almadan dışarı çıktığı takdirde gerekli sorumluluğu 
alacağım.  

5. Okulun öğrenciler için düzenleyeceği ders dışı etkinliklerden en az iki tanesinde görev alacağım. 

6. Okulun duyuru ve yayınlarını düzenli olarak takip edeceğim. 

7. Bilgi edinmek ve toplamak amacıyla gönderilen her tür anket ve formu doldurup zamanında geri 

göndereceğim. 

8. Okul Gelişim Yönetim Ekibi (OGYE) ve Okul-Aile Birliği seçimlerine ve toplantılarına katılacağım. 

9. İhtiyaç duyduğunda öğrencimin ödevlerine katkı sağlayacağım, gerekli açıklamaları yapacağım, ancak; kendi 

 yapması gereken ödevleri asla yapmayacağım. 

10. Okumaya, araştırmaya daha fazla zaman ayırması için televizyon seyretme ve oyun oynama saatlerini 

düzenlemesine yardımcı olacağım. 

11. Ev ortamında mümkün olduğu kadar uygun ders çalışma ortamı sağlayacağım. 

12. Evde, o gün okulda yaptıklarını paylaşarak günün değerlendirmesini çocuğumla birlikte yapacağım. 

13. Çocuğumun uyku ve dinlenme saatlerine okul pansiyonunda da uymasını sağlayacağım. 

14. Çocuğumun okulda gerçekleştirilecek olan tüm deneme sınavları, ek ders, etüt ya da hafta sonu derslerine 
katılmasına izin vereceğim ve öğrencimin bu konudaki disiplinini ve devamlılığını sağlayacağım. 

15. Okulda gerçekleştirilecek olan özel deneme setleri için ödemem gereken ücretleri zamanında                                                                                             
ödeyeceğim. 

16. Okulun düzenleyeceği aile eğitim seminerlerine katılacağım. 

17. Çocuğuma yaşına uygun sorumluluklar vereceğim. (Örneğin odasını toplama, ev işlerine yardım etme, 

alışveriş yapma gibi) 

18. Okul yönetiminin okul-aile ilişkilerini geliştirmek amacıyla yapacakları ev ziyaretlerini kabul edeceğim. 

19. Çocuğumun, disiplin kurallarına uyması için gerekli önlemleri alacağım. 

20. Çocuğumun okulda, pansiyon ortamında ve okul çevresinde bilerek yada bilmeyerek vereceği zararın 
tamamını itiraz etmeden maddi olarak karşılayacağım. 

21. Çocuğumun her hangi bir ruhsal ya da fiziksel sorunu olduğunda veya bundan şüphelendiğimde okul  
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idaresine  bu konuda zamanında bilgi vereceğim. 

22. Aile ortamında fiziksel ve psikolojik şiddete izin vermeyeceğim. 

23. Okul kütüphanesine her yıl en az iki kitap ya da kaynakla katkıda bulunacağım (CD, Film, Asetat vb.) 

24. Çoçuğumun okul ve pansiyonda bulundurmaması gereken, bunlardan herhangi birinden çocuğumun 
fiziksel ya da  psikolojik zarar görmemesi için gereken tedbirleri alacağım. (  alkol, uyuşturucu 
madde,sigara,kesici ve delici aletler,yangına sebebiyet verebilecek maddeler,elektirikli aletler,yasak yayınlar, 
her türlü oyun kartı ve şans oyunları malzemeleri v.s ). 

25. Sigara, alkol v.s gibi zararlı alışkanlıklar ve davranışlar konusunda çocuğuma kötü örnek olmaktan 
sakınacağım. 

26. Çocuğumun okul ve pansiyonda kesinlikle internet özelliği olan cep telefonu ile göndermeyeceğim. 

27. Çocuğumun her zaman için internette zararlı içeriklerin yer aldığı sitelere erişimini engelleyeceğim. 

28. Çocuklarımızın gündüzlü olması durumunda okulun dışında gerekli takibini yaparak her türlü kötü alışkanlık 

ve davranışlardan uzak tutacağım. Bu gibi durumlarda okul idaresi ile işbirliği içinde olacağım. 

29. Çocuğumun okula geliş ve gidişlerinden her zaman sorumlu olacağım. 

30. Çocuğum  ders saatleri içinde okuldan izin almadan dışarı çıktığı takdirde gerekli sorumluluğu alacağım. 

31. Çocuğum Öğlen aralarında okulu terk ettiği takdirde gerekli sorumluluğu alacağım. 

32. Çocuğum Pansiyonda yatılı ise Pansiyondan evci çıkış ve dönüşlerinde tüm sorumluluğu alacağım.  

33. Çocuğuma T.C Devletince yasaklanmış olan hiçbir yayını okul ve eklentilerinde bulundurtmayacağım. 

34. Okul yönetimi ve öğretmenleriyle iletişim içinde olacağım. 

35. Tüm veliler olarak katkı paylarını zamanında ödeyeceğim. 

36. Okul yönetimine her zaman manevi destek olacağım. 

37. Okulun sosyal etkinliklerine imkânlarım dâhilinde katılacağım. 

38. Okul yönetimine maddi destek sağlayacağım. 

39. Okulda düzenlenen toplantılara düzenli katılacağım. 

37. Çocuğumun yanında öğretmenleri ve okulu rencide edecek hal ve hareketlerden kaçınacağım.  

38. Okul yönetimince 2017-2018 eğitim öğretim yılı içerisinde sözleşmede bulunmayan ancak zaruret halinde 

sonraki eğitim öğretim yıllarında daha sonradan sözleşmeye eklenecek olan tüm maddeleri Kabul ediyorum. 

 

OKULUN HAK VE SORUMLULUKLARI HAKLAR 

1. Destekleyici, güvenli ve etkili bir ortamda çalışmak. 

2. Okul toplumundan ve çevreden saygı ve destek görmek. 

3. Planlanmış eğitim etkinliklerinin yer, zaman ve içeriğini en az bir hafta önceden haber vererek değiştirmek. 

4. Öğrenciye verilen görevlerin tam ve zamanında yerine getirilmesini istemek. 

5. Karşılıklı sevgi ve saygı anlayışı temelinde eğitim-öğretimi sürdürmek. 

6. Okulda ve pansiyonda alınacak kararlara, okul kurallarına ve faaliyetlere velilerin katılmasını istemek. 

7. Okul ve pansiyonda tüm öğrencilerin eşyalarına sahip çıkmalarını istemek. 

8. Okulun temiz tutulmasını öğrenciden istemek. 

9. Velilerden katkı paylarını zamanında ödenmesi ve gerekirse okula maddi yardımda bulunulmasını istemek. 

10. Velilerin okula sık sık uğramalarına yönetici ve öğretmenlerle diyaloğa geçmelerini istemek. 

11. Öğrencilerin, serbest zamanlarda derslerine etkili ve verimli çalışmalarını istemek. 

12. Öğrencilerin, yönetici ve öğretmenlere karşı saygı içinde davranmasını istemek. 

13. Öğrencinin okul eşyalarını ve pansiyon eşyalarını düzenli kullanmasını istemek. 

14. Her yıl Güncelenen okul kurallarının uygulanmasını istemek. 
 
       SORUMLULUKLAR 

 

1. Öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerini destekleyecek materyal, ekipman ve teknolojik donanım 

sağlamak. 

2. Okulda olumlu bir kültür yaratmak. 
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3. Öğrenci, veli ve çalışanlar arasında hiçbir nedenden dolayı ayrım  yapmamak. 

4. Eğitim ve öğretim sürecini okulun duvarlarıyla sınırlamamak. 

5. Öğrencilerin, velilerin ve okul çalışanlarının kendilerini ve fikirlerini ifade edebilecekleri fırsatlar yaratmak. 

6. Okulun güvenilir ve temiz olmasını sağlamak. 

7. Öğrenciler için iyi bir model olmak. 

8. Okulun ve öğrencinin ihtiyaçları doğrultusunda sürekli gelişmek. 

9. Okulda etkili öğrenmeyi destekleyecek bir ortam yaratmak. 

10. Okulun işleyişine ait kararların ve kuralların uygulanmasını takip etmek. 

11. Okul - toplum ilişkisini geliştirmek. 

12. Öğretmen, öğrenci ve veli görüşmelerini düzenlemek ve ilgilileri zamanında bilgilendirmek. 

13. Okul çalışanlarının ihtiyaçları doğrultusunda eğitim seminerleri düzenlemek. 

14. Okul olarak gerek öğrenci gerekse personel ile yarışmalara katılmak. 

15. Okul çalışanlarının ihtiyaçlarını belirleyerek  giderilmesi için çözümler üretmek. 

16. Okulun işleyişi ve yönetimi konusunda ilgili tarafları düzenli aralıklarla bilgilendirmek. 

17. Veli ve öğrenci hakkında ihtiyaç duyulan bilgileri toplamak, değerlendirmek, sonuçlarını ilgililerle paylaşmak 

ve gizliliğini sağlamak. 

18. Veli toplantılarının belirli aralıklarla ve düzenli olarak yapılmasını sağlamak. 

19. Okul ve çevresinde şiddet içeren davranışlara kesinlikle izin vermemek. 

20. Sınıf, WC, okul binası ve bahçenin yeterliliğinin korunmasına ve güvenliğin sağlanmasına dikkat etmek. 

21. Eğitim-öğretiminin etkili ve düzenli olmasını sağlamak. 

22. Yapılan etkinlikler zamanında velilere duyurmak. 

23. Yönetici ve öğretmenlerin öğrencilerimize değer vererek, sorunlarıyla birebir ilgilenmek. 

24. Öğrenci başarı ve başarısızlıklarının ve devamsızlıklarını veliye zamanında iletmek. 

25. Hiçbir öğrenciye sözlü taciz ve fiziksel şiddet uygulamamak. 

26. Veli toplantılarında alınan kararlara uymak. 

27. Okulun amaçlarını öğrenci ve velilere kavratmak. 

28. Okulu daha geniş kitlelere tanıtmak. 

29. Öğrencilerin banyo sürelerini ihtiyaçları doğrultusunda kullandırmak. 

30. Okul aile birliği ile uyum içinde çalışmak ve ihtiyaçları belirlemek. 

31. Okul aile birliği ile yapılacak veli toplantılarında okul gelir gider tablosunu paylaşmak. 

Sözleşmenin tarafı olarak yukarıda sunulan hak ve sorumluluklarımı okudum. Haklarıma sahip çıkacağımı ve 

sorumluluklarımı yerine getireceğimi taahhüt ederim. 

 

 
………./………./……….. ………./………./……….. 

 

 
İmza İmza 

 

 
Öğrencinin Öğrenci Velisi 

Adı Soyadı Adı Soyadı 
 
 

 
Battal ARSLAN 

 Okul Müdürü 
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Veli Sorumluluk Kabul Formu EK-4 

 
 

GÖKSUN FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE 
 

GÖKSUN/KAHRAMANMARAŞ 
ÖĞRENCİNİN 

 

T.C. Kimlik No :........................................................................................................................ 
 

Sınıf ve Numarası :........................................................................................................................ 
 

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

Doğum Yeri ve Yılı :........................................................................................................................ 
 

Cep Telefonu :........................................................................................................................ 
 

Mail Adresi :........................................................................................................................ 
 

Yukarıda bilgileri yazılı öğrencinizin velisi olarak aşağıdaki şartları kabul ediyorum. 

1) Öğrencimizin okula devam durumu, dersleri, sağlığı ve genel davranışları ile yakından ilgileneceğim ve 

disiplin yönetmeliğine uymasını sağlayacağım. 

2) Öğrencimin disiplin yönetmeliği ve kılık - kıyafet yönetmeliğine uymasını sağlayacağım. 

3) Öğrencimin okul eşyasına, ders araç ve gereçlerine zarar vermemesini sağlayacağım. Buna rağmen zarar 

vermiş ise her türlü zararı itiraz etmeden ödeyeceğim. 

4) Adres ve telefon değişikliği olursa yedi gün içerisinde okul idaresine yazılı olarak bildireceğim. 

5) Okul Aile Birliği toplantılarına katılacağım ve alınan kararlara uyacağım. 

6) Öğrencinin izinsiz olarak okuldan ayrılmaması için gerekenleri sağlayacağım. 

7) Tatillerde, hafta sonlarında mutlaka izin dilekçesi vererek okuldan ayrılmasını sağlayacağım. 

8) Telefonla veya sözlü olarak öğrencime izin istemeyeceğim. 

9) İzin dönüşlerinde idarenin belirlediği saatte öğrencinin okulda bulunmasını sağlayacağım. 

10) Öğrencimin yanında değerli eşya ve fazla miktarda para bulundurmamasını   sağlayacağım. 

11) Öğrencim okul ve pansiyon (yatılı olması halinde) binalarının, eşya ve malzemelerin temiz, düzenli 

tutulması ve korunmasından sorumlu olacaktır. 

12) Öğrencimin paralı yatılı olması halinde yıl içinde pansiyon taksitlerini zamanında ödeyeceğim. 

13) Pansiyonun yatakhane kısmına okul idaresinden izin almadan kesinlikle girmeyeceğim. 

14) Öğrencimi ders ve etüt saatlerinde telefonla aramayacağım. 

15) Çok gerekli olmadıkça ders saatlerinde öğrencimin izinli olmasını istemeyeceğim. 

16) Öğrencimin izin süresinin çok gerekli olmadıkça uzamasına neden olmayacağım. 

17) Öğrencimin yatılı olması halinde pansiyonda özellikle etüt saatlerinde başkalarını rahatsız etmemesi ve 

etütleri iyi değerlendirmesi gerektiği hususunda sürekli uyaracağım. 

18) Şikâyetlerimi ve isteklerimi doğrudan okul idaresine bildireceğim. 

19) Okul Aile Birliği tarafından belirlenen kararlara uyacağım ve üzerime düşen katkı payını ödeyeceğim. 

20) Göksun Fen Lisesindeki eğitim – öğretim süresince, bayram tatili, resmi tatil, yarıyıl tatili, hafta içi ve hafta 

sonu izin ve tatillerinde meydana gelebilecek her türlü olayın sorumluluğunu kabul ediyorum. 

Okulla ilgili tüm yazışmalarımın 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa dayanılarak oluşturulan Adres Kayıt 

Sistemindeki adresime yapılacağını biliyorum. Adres kayıt sistemindeki mevcut adresimi güncel tutacağım. 

………./………./……….. 

                                                                                                                                                                      İmza 

Velinin Adı Soyadı 
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Faaliyet İzin Dilekçesi EK-5 

 

 

GÖKSUN FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE 

GÖKSUN/KAHRAMANMARAŞ 
 
 
 
 

Velayetim altında bulunan oğlum/kızım …………………………………………………………………………………….. ‘nın 

GÖKSUN FEN LİSESİ’ni kazanması sebebiyle öğrenim süresince okulun düzenlediği her türlü gezi, gözlem ve 

incelemelere katılmasına, okulca düzenlenen her türlü antrenman, müsabakalar, yarışmalar ve laboratuar 

çalışmalarına; hafta sonları evci ve çarşı izinleri ile okuldan ayrılmasına; hafta içi ders zamanı ve ders dışı 

zamanlarda verilecek her türlü izinler için (öğle arası ve ders bitiminde etütlere kadar olan izinler dâhil olmak 

üzere); yarıyıl dinlenme tatili, bayram tatili, hafta sonu tatili ve benzeri her türlü tatilde okuldan ayrılmasına; 

Disiplin cezası nedeniyle okuldan eve gelmesine izin veriyor her türlü sorumluluğu kabul ve beyan ediyorum. 

 

 
Gereğini bilgilerinize arz ederim. 

 
 
 

 
………./………./……….. 

 
İmza  

Velinin Adı Soyadı 

V E L İ 
 
 
 

Adres : …………………………………………………………………. 

 
………………………………………………………………….. 

 
………………………………………………………………….. 

 
 
 

Tel: …………………………. 
 

 
Cep: ………………………
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Seçmeli  Dersler  Dilekçesi EK-7 

 
 

SEÇMELİ DERSLER DİLEKÇESİ 
 

GÖKSUN FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE 
GÖKSUN/KAHRAMANMARAŞ 

 
Velisi bulunduğum okulunuz .................................... T.C. Kimlik No’lu ..........................................’ın 

  2017 – 2018 eğitim-öğretim yılında aşağıda belirtilen seçmeli dersleri almasını istiyorum. 

Gereğini bilgilerinize arz ederim. 
 
          
 

           ………./………./………..                                                                                                         ………./………./………..  
                    İmza                                                                                                                                        İmza  
               Öğrencinin                                                                                                                         Öğrenci Velisi  
               Adı Soyadı                                                                                                                           Adı Soyadı 
 
 
                        ORTAÖĞRETİM KURUMLARI 9. SINIFLAR İÇİN SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ 
 
 
 

Seçilecek 
Ders Dersin Adı Haftalık Ders Saati 

 Seçmeli Türk Edebiyatı (2) 3 
 Diksiyon ve Hitabet  (1) 1 
 Osmanlı Türkçesi (3) 2 
 Astronomi ve Uzay Bilimleri (1) 1-2 
 İslam Kültür ve Medeniyeti (1) 2 
 İslam Bilim Tarihi (1) 2 
 Bilgi Kuramı (1) 1-2 
 Demokrasi ve İnsan Hakları (1) 1 
 Kur’an-ı Kerim (4) 2 
 Peygamberimiz’in Hayatı (4) 2 
 Temel Dini Bilgiler (2) 1-2 
 Alman Edebiyatı (4) 2 
 İngiliz Edebiyatı (4) 2 
 Seçmeli Beden Eğitimi ve Spor (4) 2 
 Sosyal Etkinlik (4) 1-2 
 Seçmeli Görsel Sanatlar (4) 2 
 Seçmeli Müzik (4) 2 
 Sanat Tarihi (1) 1 
 Drama (1) 1 
 Proje Hazırlama (1) 1-2 

• Seçilecek dersin başına ‘X’ işareti konulacaktır. 
 Parantez içerisindeki ifadeler o dersin haftalık seçilebilecek ders saati sayısını göstermektedir/ Ders 

sayısı 4 saat olmak üzere en az 2 ders secimi yapılmalıdır/ 

 Her okul türünün 9. Sınıfa ait seçilecek toplam ders saati sayısı Talim ve Terbiye Kurulu 
Başkanlığının Haziran 2017  tarihli ve 1552 sayılı Kurul Kararında belirtilmiştir. 

 Seçmeli Dersin Eğitim-Öğretime Açılması 

 MADDE 12 – Seçmeli bir dersin okutulabilmesi için en az 10 öğrenci tarafından seçilmesi gerekir. 
(Değişiklik  04/09/2010-27692 RG) 
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Öğle  Arası Dışarı Çıkma  Dilekçesi EK-8 

 

 

GÖKSUN FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE 
GÖKSUN/KAHRAMANMARAŞ 

 
 

Velisi bulunduğum okulunuz .......................................................................... T.C. Kimlik No’lu 
……………………………………..........................................’ın 2017 – 2018 Eğitim – Öğretim yılı boyunca öğlen 
aralarında okulun dışına çıkmasında bir sakınca yoktur. Öğle aralarında dışarı çıkması hususunda tüm 
sorumluluk bana aittir.  

 
Gerekli işlemlerin yapılmasını arz ederim. 

 

………./………./……….. 
 

İmza  

Velinin Adı Soyadı 

V E L İ 
 
 
 

Adres : …………………………………………………………………. 

 
………………………………………………………………….. 

 
………………………………………………………………….. 

 
 
 

Tel: …………………………. 
 

 
Cep: …………………….
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Gündüzlü Eğitim Talep EK-9 

 

 

GÖKSUN FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE 
GÖKSUN/KAHRAMANMARAŞ 

 
 

 
Velisi bulunduğum okulunuz ....................................................................... T.C. Kimlik No’lu 

…………………………………….................................................’ın okulunuzda GÜNDÜZLÜ olarak eğitim öğretim 

görmesini istiyorum. 

Gereğini, bilgilerinize arz ederim. 
 
 
 

………./………./……….. 
 

İmza  

Velinin Adı Soyadı 

V E L İ 
 
 
 

Adres : …………………………………………………………………. 

 
………………………………………………………………….. 

 
………………………………………………………………….. 

 
 
 

Tel: …………………………. 
 

 
Cep: ………………………..
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Gündüzlü Öğrenci Yemek Talep Dilekçesi EK-10 

 

 

GÖKSUN FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE 
GÖKSUN/KAHRAMANMARAŞ 

 
 
 

Velisi bulunduğum okulunuz ............................... T.C. Kimlik Nolu 
…………………………………...’ın öğle yemeklerini Pansiyon Yönetmeliğinin 20. maddesine göre, kişi 
başına düşen ücretin % 55’ ini  her ay peşin ödeyerek yemesini istiyorum. 

 

Gereğini, bilgilerinize arz ederim. 
 

………./………./……….. 
 

İmza  

Velinin Adı Soyadı 

V E L İ 
 
 
 

Adres : …………………………………………………………………. 

 
………………………………………………………………….. 

 
………………………………………………………………….. 

 
 
 

Tel: …………………………. 
 

 
Cep: ………………………
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Pansiyon Müracaat Dilekçesi EK-11 

 
 

 

 

GÖKSUN FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE 
GÖKSUN/KAHRAMANMARAŞ 

 

 
Velisi bulunduğum okulunuz................................T.C.Kimlik 

No’lu……………………………..........’ın okulunuz pansiyonunda (Gelir Durumundan Parasız yatılı / Paralı 
Yatılı / Bursluluğu iptal edip yatılılık türlerinden durumunuza uygun olanı belirtiniz.) kalmasını 
istiyorum. 
                    
                  Gereğini arz ederim. 

 
 

………./………./……….. 
 

İmza  

Velinin Adı Soyadı 

 
V E L İ 

 
 
 

Adres : …………………………………………………………………. 

 
………………………………………………………………….. 

 
………………………………………………………………….. 

 
 
 

Tel: …………………………. 
 

 
Cep: ……………………….. 

 
 
 

AÇIKLAMA: Eğer öğrencinizi yatılı olarak okutmak istiyorsanız öğrencinizi yatılı okutma durumunuza 
göre (parasız yatılı/paralı yatılı) bu kılavuzda sizden istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayınız. 
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Maddi Durum Beyannamesi EK-12 
 

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 yada 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 Göksun 

Fen Lisesi...............sınıfı öğrencilerinden...…...……...………oğlu/kızı………...No’lu..................................................’ın 

............. yılı parasız yatılılık ve bursluluk sınavlarına kabulünü arz ederim.* 

 
...... /…. /2017 

 

 

 
Başvuran öğrencinin 
Adı - Soyadı :.................................................. 

Adresi :.................................................. 

.............................................................. 

 

 

 
EKLER: 

 

 

 

 

 

 
ONAYLAYAN 

Adı-Soyadı 

İmza ve Mühür 

(**) 

Velisinin Adı Soyadı İmzası 

1. Yetkili kişi, kurum veya kuruluşlardan alınacak geçen yıla ait gelir durumunu gösteren belge, 
2. Aile nüfus kayıt örneği, 
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, 

4.    Kontenjanla ilgili belge. 
(*) Bu beyanname; başvuru, kayıt-kabul ve iptal işlemlerinde kullanılacaktır. 

(**) Onay kısmı; Vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarca onaylanacaktır.
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A-Memur çocukları: 
 

1 OCAK 2016 ile 31 Aralık 2016 tarihleri arasında bağlı olduğunuz MALİYEDEN ALINACAK bir yıllık gelirinizi 
gösterir belge.(Anne-Baba çalışıyorsa her ikisi için ayrı olacaktır 
(**) Onay kısmı; Ayrıca Ek-12 belgesinin onay bölümü kurum müdürü tarafından tasdik edilecektir. 

 
B-İşçi çocukları: 
 

1 OCAK 2016 ile 31 Aralık 2016 tarihleri arasında bağlı olduğunuz MUHASEBE bürosu onaylayacak alınacak bir yıllık 
gelirinizi gösterir belge.(Anne-Baba çalışıyorsa her ikisi için ayrı ayrı olacaktır. 
(**) Onay kısmı; Ayrıca Ek-12 belgesinin onay bölümü kurum müdürü tarafından tasdik edilecektir.) (Özel 
sektörde işçi ise bağlı olduğu muhasebeden onay alınacaktır.) 
 

C-Emekli çocukları: 
 

1 OCAK 2016 ile 31 Aralık 2016 tarihleri arasında MAAŞ ALDIĞINIZ BANKADAN aylar itibariyle maaş dökümünüzü 
gösterir belge.(Anne-Baba emekliyse her ikisi için ayrı ayrı olacaktır.) 
(**) Onay kısmı; Ayrıca Ek-12 belgesinin onay bölümü ilgili kişi kurum ve kuruluşlarca  onaylanacaktır  
 
           D-Esnaf çocukları: 
 

1- Sosyal güvenlik kurumuna kayıtlı olmayıp maaş almadığına dair belge (Anne ve baba için ayrı yapılacak) 

2- 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 (2016 yılı) gelir vergisi matrahını) gösteren belge. (Anne-Baba 
esnafsa her ikisi için ayrı ayrı olacaktır.) 
(**) Onay kısmı; Ayrıca Ek-12 belgesinin onay bölümü vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kişi kurum ve 
kuruluşlarca onaylanacaktır 

 
E-Çiftçi çocukları: 
 

1- Sosyal güvenlik kurumuna kayıtlı olmayıp maaş almadığına dair belge (Anne ve baba için ayrı yapılacak;) 

2- Tarım Müdürlüğü tarafından ailenin bir yıllık gelir durumunu gösterir belge (2016 Yılı) 
Örnek-1: Kişinin üzerine kayıtlı 10 dönüm arazide üzüm bağı bulunmakta olup 2016 yılı yıllık gelir toplamı 
14.000 TL dir. Gösterir resmi yazı 
Örnek-2: Kişi damızlık havyan yetiştiriciliği yapmakta olup 10 adet inekten yıllık gelir toplamı 15.000 TL dir. 
Gösterir resmi yazı. 

(**) Onay kısmı; Ayrıca Ek-12 belgesinin onay bölümü vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kişi kurum ve 
kuruluşlarca onaylanacaktır. 
(Anne-Baba çiftçiyse her ikisi için ayrı ayrı olacaktır.) 
 

F-Herhangi bir işi yoksa: 
Anne ve baba için ayrı yapılacak; 

1- Sosyal güvenlik kurumuna kayıtlı olmayıp maaş almadığına dair belge 

2- Maliye ye gidilip: Vergi mükellefi olmadığınıza dair belge alınacak 

3- Tarım Müdürlüğü ne gidilip: Üzerine kayıtlı herhangi bir arazi bulunmamaktadır. 
Yukarıdaki ibareleri taşıyan yazılar alındıktan sonra aşağıdaki şekilde muhtara gidilip  Ek-12 Belgesi tasdik 
edilecektir. 
Mahalle muhtarı Ek-12 belgesinin Gelirler bölümüne ;Yukarıda adı soyadı yazılı kişi ………….olarak serbest iş 
yapmakta olup 2016 yılı yıllık geliri ……TL dir. Diyerek tasdikleyecektir. 

(**) Onay kısmı; Ayrıca Ek-12 belgesinin onay bölümü vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kişi kurum ve 
kuruluşlarca onaylanacaktır. 

ÖĞRENCİ AİLESİNİN MADDİ DURUMUNU GÖSTERİR BEYANNAMENİN 

 (EK–1 BELGESİNİN) DOLDURULMASI 
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ÖNEMLİ NOT: 

“İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA PARASIZ YATILILIK, BURS VE SOSYAL YARDIMLAR YÖNETMELİĞİ 
Maddi durum tespiti ve araştırması 
 
MADDE 5  

1.  Ailenin maddi durum tespiti için aşağıdaki belgeler istenir. 
a) Ek-1’de yer alan Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösterir Beyanname ile beyana esas        olan velinin ve 

varsa eşinin bie önceki yıla ait yıllık gelir durumunu gösteren ve yetkili kurum ve kuruluşlardan alınan belge. 
b) Velinin ve varsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu aile üyelerinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ile 

doğum tarihlerinin yazılı beyanı 
c) Velinin ve varsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu  anne ve babası ile ilgili tedavi yardımı beyannamesi, varsa 

bakmakla yükümlü olduğu diğer şahıslarla ilgili mahkeme kararı örneği 
2. Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde kanunlar kapsamındaki öğrenciler ile (c) bendinde belirtilen velilerin öğrenci olan 

çocuklarından ek-1’de yer alan Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname istenmez. 
a) 24/1983 tarihli ve2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu. 
b) 3/7/2005 tarihli ve5395 sayılı Çocuk Loruma Kanunu. 
c) 12/4/1991 tarihli ve3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık 

Bağlanması Hakkında Kanun veya bu Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlar, 
23/4/1981 tarihli ve2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat verilmesi ve Aylık Bağlanması 
Hakkında Kanun, 18/12/1981 tarihli 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat verilmesi ve Aylık 
Bağlanması Hakkında Kanun ,8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
mülga 45 inci ,56 ncı mülga 64 üncü maddeleri ve 65 inci maddesinin birinci fıkrasının 47 nci maddesi 
kapsamında harp veya vazife malülü sayılanlar. 

3. Kayıt Kabul sürecinde ve ihtiyaç duyulduğunda öğrencinin başvuru yaptığı yıl itibariyle ek-1’de yer alan Öğrenci 
Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname ve ekler, öğrencilerin öğrenim gördükleri okul müdürüğünce 
ilgili kurum ve kuruluşlardan araştırılır. Bu araştırma sonucuna göre Beyannamede belirtilen fert başına düşen 
yıllık gelir tutarı, içinde bulunulan mali yılda belirtilen limitten fazla ises öğrencinin başvurusu, parasız yatılılık 
veya bursluluk hakkı iptal edilir. Öğrenci velisi hakkında işlem yapılmak üzere durum ilgili makamlara bildirilir. 

 DENİLMEKTEDİR. 

 

 

 

PARALI YATILI ÖĞRENCİLER HAKKINDA AÇIKLAMALAR 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI  OKUL PANSİYONLARI YÖNETMELİĞİ 
 

Madde 51-  
(1) Paralı yatılı öğrencilerden her yıl içinde bulunan mali yılın merkezi bütçe kanunuda belirtilen ücret alınır. 

Parasız yatılı öğrencilerin pansiyon ücretleri ise aynı miktar üzerinden Devlet tarafından karşılanır. 
(2) Paralı yatılı öğrencilerin pansiyon ücretleri ilk taksiti kayıt sırasında,  diğer taksitleri ise kasım, şubat ve 

nisan aylarının son iş gününe kadar 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 verilmez. 

(4)  Bir pansiyondan diğer bir pansiyona nakil olan öğrencinin önceki okulunca alınan taksit miktarı nakil 
plduğu okulun pansiyon taksidine sayılır. Nakil olduğu okulun pansiyon ücreti önceki pansiyon 
ücretinden fazla ises bu taksite ait fark alınır. Eksik ise fark geri verilmez. 

 

Aile gelirinin aile fertlerine düşen yıllık gelir miktarı 10.760,00 TL (Onbinyediyüzaltmış) ‘dan fazla ise öğrenciniz  
  paralı yatılı olarak öğrenimine devam edecektir. 

*  *Ailenin bir önceki yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali 
yılın  
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Merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen Milli Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört)       
    katını geçmemesi kaydıyla maddi imkanlardan yoksun bulunmak.Ailenin 2016 yılı yıllık gelir toplamından 
fert       
    başına düşen net miktarın 2017 Malî Yılı için tespit edilen 10.760,00 TL (Onbinyediyüzaltmış)’yi 
geçmemesi     
   gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2016 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır. 
    *Kanunla Özel Hak Tanınan Öğrenciler hariç geliri bu rakamı geçen öğrencilerin kontenjan durumlarına          
      bakılmaksızın İOKBS başvuruları kabul edilmeyecektir. 

 

*Paralı yatılı öğrencilerin 2017-2018 öğretim yılının ilk iki taksiti toplamı 1.345,00 TL 
(Binüçyüzkırkbeşlira) dir. 
*Son iki taksiti ise 2018 malî yılının bütçesine göre belirlenecektir. 
*Paralı yatılı öğrencilerin pansiyon taksitleri okulumuza teslim edilerek gerekli makbuz alınacaktır. 
* Paralı Yatılı öğrencilerimizin pansiyon taksitleri ödeme planı aşağıya çıkarılmış olup, bilgilerinizi ve 
gereğini rica ederim. 

 

 

 

NOT: 
1. Öğrenci velisi çiftçi veya çalışmıyor ise; 3.madde hariç diğer maddelerdeki istenenleri 
hazırlayacak ve Ek-12 deki ilgili yerleri doldurup mahalle muhtarına onaylatarak idareye 
teslim edecektir. 
ÖNEMLİ NOT: Yanlış bilgi,  ve onay çocuğunuzun PARALI / PARASIZ durumunu etkileyecektir

PARALI YATILI ÖĞRENCİLERİN PANSİYON TAKSİTLERİNİ ÖDEME PLANI 
1. TAKSİT İlk kayıtta : 672,50 TL 
2. TAKSİT 10 KASIM 2017 : 672,50 TL 
3. TAKSİT 10 OCAK 2018 : 2018 Bütçe Kanunu ile tespit edilen ücretin dörtte biri 
4. TAKSİT 10 MART 2018 : 2018 Bütçe Kanunu ile tespit edilen ücretin dörtte biri 

 

NOT: Bu tarihlerde taksitini ödemeyen paralı yatılı öğrencinin pansiyonla ilişiği kesilir. 
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Zimmet Tahakkuk Dilekçesi EK-13 

GÖKSUN FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE 
GÖKSUN/KAHRAMANMARAŞ 

 

Velisi bulunduğum okulunuz................................T.C. Kimlik No’lu……………………………...............’ın 
kullanımına sunulan aşağıda adet ve cinsi belirtilmiş olan demirbaş (taşınır) eşyaları eksiksiz ve 
kusursuz olarak teslim aldım. Çocuğumun bu eşyaları kullanımı sürecinde eşyaya verdiği her türlü 
zararın okul idaresince belirlenen bedelini ödemeyi kabul ve taahhüt ediyorum. 

 
 
 

………./………./……….. 
 

İmza  

Velinin Adı Soyadı 

V E L İ 
 
 
 

Adres : …………………………………………………………………. 

 
………………………………………………………………….. 

 
………………………………………………………………….. 

 
 
 

Tel: …………………………. 
 

 
Cep: ………………………. 

 
 
 
 
 

ADEDİ CİNSİ 

1 ÇALIŞMA MASASI 
1 RANZA 

1 YASTIK, BATTANİYE 

1 AHŞAP RANZA 

1 ELBİSE DOLABI 
1 NEVRESİM TAKIMI (ÇARŞAF, YASTIK KILIFI, YORGAN KILIFI) 

1 ETÜD MASASI 
1 ETÜD SANDALYESİ 

1 KİTAPLIK 
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Öğrenci Evci Dilekçesi EK-14 

 

GÖKSUN FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE 
GÖKSUN/KAHRAMANMARAŞ 

ÖĞRENCİNİN 
Adı ve Soyadı        :………………………………………………………… 
              
             Yukarıda okul kimliği yazılı olan oğlum/kızım…………………………………………………..‘ın aşağıda adresi ve tatbiki imzası 
bulunan…………………………………………. ‘nın evine cuma günleri ders bitiminden sonra pazar günleri saat 22:00’a kadar evci 
çıkmasına, evci çıktığı sürelerde her türlü sorumluluğun oğluma / kızıma ve evci çıktığı velisine ait olduğunu, evci 
çıktığında okul kurallarına uymayan eylem ve davranışlar yaptığı takdirde müdürlüğünüzce Ödül ve Disiplin 
yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak her türlü işlemi peşinen kabul ve taahhüt ediyorum. 
  
Gereğini bilgilerinize arz ederim.   

 
………./………./……….. 

İmza 

 
 
EVCİ ÇIKILACAK ADRES -1 : 
Adı ve Soyadı : ………………………………………………………… İmza :………………………….. 

İş Adresi          :………………………………………………………………………………………………… 

İş Tlf. No          : ……………………… 

Ev Adresi         : …………………………………………………………………………............ 

Ev Tlf. No         : ………………………                                       Cep Tel No:………………… 

 
EVCİ ÇIKILACAK ADRES -2 : 
Adı ve Soyadı : ………………………………………………………… İmza :………………………….. 

İş Adresi          :………………………………………………………………………………………………… 

İş Tlf. No          : ……………………… 

Ev Adresi         : …………………………………………………………………………............ 

Ev Tlf. No        : ………………………                                       Cep Tel No:………………… 

EVCİ ÇIKMAYACAKTIR:               

AÇIKLAMALAR: 

Velinin Adı Soya

         Velisi bulunduğum öğrenci evci iznine gitmek üzere okuldan, 

       1. Yalnız olarak ayrılabilir.                                                                                             (  ) 

        2. Sadece velisiyle birlikte ayrılabilir.                                                                           (  ) 

        3. Velisi ya da görüşmesinde sakınca görülmeyen kişilerle birlikte ayrılabilir.          (  ) 

 

        NOT :  
1. Çocuklarını evci çıkartmak istemeyenler evci çıkmayacak kısmındaki kutucuğu işaretleyeceklerdir. 
2. Yatılı öğrencinin evci çıkacağı birinci dereceden akrabası (anne, baba, amca, dayı, hala, teyze, dede, kardeş  vs ) adına düzenlenmiş  

yerleşim yeri belgesi, evci  izin belgesine eklenecektir. Adres değişiklikleri okul idaresine bir hafta süre içinde bildirilecektir. 
3. Yatılı öğrencilere, okul idaresinin uygun gördüğü zamanlarda, Cuma günü saat 15.30’dan Pazar günü saat 17:00’ a kadar evci çıkış izni 

verilecektir. 
4. Adres değişikliği en geç on beş gün içerisinde okul idaresine bildireceklerdir. 
5. Öğrenciler belgede belirtilen saatlere uymak zorundadırlar. 
6. Yanlış adres gösteren ve belirlediği adreste bulunmayanların evci çıkış izinleri iptal edilerek haklarında       Disiplin Yönetmeliğinin ilgili 

Hükümleri uygulanır 

 
UYGUNDUR 

………./………./……….. 
Mühür ve İmza 

 
Battal ARSLAN  
 Okul Müdürü 
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Çarşı İzin Dilekçesi Ek-15 

 

GÖKSUN FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE 
GÖKSUN/KAHRAMANMARAŞ 

 
 

           Velisi bulunduğum okulunuz.......................................................................T.C.Kimlik 
No’lu……………....................................’ın okulun öğrenime açık olduğu süre içindeki hafta sonu ve resmi 
tatillerde çarşı iznine çıkmasını istiyorum. 
 

   Gereğini arz ederim. 
 
 

………./………./……….. 
 

İmza 
 

Velinin Adı Soyadı 
 

V E L İ 
 
 
         Adres : ……………………………………………………………  

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

 
Tel: 

…………………………. 

Cep: 

………………………… 

 
 
 

NOT: 
1. Öğrencilerin hafta sonu ve resmi tatiller de çarşı izninde, okul dışında geçirdiği sürelerde 

sorumluluğu veliye aittir. 
2. Çarşı izin çıkışları idarenin bilgisi dâhilinde PANSİYON ÇARŞI İZİN DEFTERİ doldurularak yapılacaktır. 
3. Çarşı izin çıkışları kız öğrenci pansiyonunda kalan öğrenciler  için cumartesi,  erkek 

öğrenci pansiyonunda kalan öğrenciler için pazar günü sabah saat: 09.00’ da başlayıp 
akşam saat: 17.00’ da sona erecektir. 

4. Çarşı iznini zorunlu haller dolayısıyla uzatmak zorunda kalan öğrencilerin velileri mazeretlerini 
belirten dilekçeyi bizzat okul müdürlüğüne onaylatmalıdır. Öğrenciye telefon ile hiçbir şekilde 
izin verilmeyecektir. 

5. Herhangi bir nedenle zamanında okula gelemeyen öğrencinin durumu velisi tarafından nöbetçi 
belletmen öğretmene iletecek ve ertesi gün yazılı olarak mazeretini belgeleyerek okul idaresine 
ulaştıracaktır. 
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Paralı Yatılı Öğrenci Taksit Bildirim Belgesi EK-16 
 

T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Göksun Fen Lisesi Müdürlüğü 
 
 
 

KONU: Paralı Yatılı Öğrenci taksitleri 
 

Sayın, ………………………………………. 

 
 

........../……./2017 

 

Velisi bulunduğunuz ..............................................................  ‘nın  paralı  yatılı  taksitlerini 

11.8.1982 tarih ve 2698 sayılı kanuna göre hazırlanan 21 Kasım 1983 tarih ve 2152 sayılı tebliğler 

dergisinde yayınlanan yönetmeliğe göre bizzat okula gelerek ödemeniz gerekmektedir. 

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

Yönetmeliği’Nin Mali Hükümlerine ilişkin 13.bölümün 51.maddesi aynen şöyledir: "Paralı yatılı 

öğrencilerin pansiyon ücretleri ilk taksiti kayıt sırasında, diğer taksitleri ise kasım, şubat ve nisan 

aylarının son işgününe kadar olmak üzere dört taksitte ödenir.Taksitini zamanında ödemeyen 

öğrencinin paralı yatılı öğrencilikle ilişkisi kesilir." 

2017 -2018 öğretim yılının ilk taksiti 672,50 TL' dir. Son iki taksiti 2018 Mali Yılı Bütçe 

Kanununa göre tespit edilecek miktar üzerinden alınacaktır. Taksitler okulumuzdaki “Sayman 

Mutemedine” elden teslim edilecek gerekli makbuz alınacaktır. 

 
 

Bilgilerinizi ve gereğini saygılarımla rica ederim. 
 
 

Battal ARSLAN 
 Okul Müdürü 

 
 
 

 
NOT: Taksitin ödenmesi gereken ayın, ilk on günü içinde taksiti ödemeyen öğrencinin pansiyonla 

ilişiği kesilecektir. 
Bu konuda yükümlülüğünü yerine getirmeyen velilerle okul idaresi iletişim kurma durumunda 

değildir. Sayın velilerimizin bu taksit dönemlerini iyi takip edeceklerine inanıyoruz. 
Pansiyonla ilişiği kesilen öğrencinin durumu on gün içinde velisine yazılı olarak bildirilecektir. 
 

………./………./……….. 
 

İmza 
 

Velinin Adı Soyadı 
 

“Okudum. Bilgi sahibi oldum” diye veli kendi el yazısı ile yazacaktır. 
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                                                                                                                                                                                            Pansiyon Müracaat Dilekçesi(Öğretmen Çocuğu) EK-17 
 

 

 

GÖKSUN FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE 
GÖKSUN/KAHRAMANMARAŞ 
 

 

                 Velisi bulunduğum okulunuz............................T.C. Kimlik No’lu ……………............................’ın 
GÖREV YAPTIĞIM YERDE ÇOCUĞUMUN DEVAM EDECEĞİ LİSE TÜRÜ VE DÜZEYİNDE RESMİ OKUL 
BULUNMAMASI SEBEBİYLE aşağıdaki ekli belgelerim incelenerek 2017-2018 eğitim öğretim yılında 
ÖĞRETMEN ÇOCUĞU KONTENJANINDAN PARASIZ YATILI öğrenci olarak kabulünü  
 
             Bilgilerinize arz ederim. 

 
 

………./………./……….. 
 

İmza 
 

Velinin Adı Soyadı 
 

 VELİ  
  Adres    :……………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………. 
                 ……..…………………………………………………………….. 
                Cep Tel No:……………………… 
                Ev Tel   No: ……………………… 
 
 

Ekler :       
7. Görev yeri belgesi 
8. İkametgah belgesi 
9. Öğretmenin görev yaptığı yerde okutacağı düzeyde okul bulunmadığına dair  resmi yazı (bulunduğu 

yerin İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden alınacak.) 
10. Nüfus Cüzdanının fotokopisi 
11. Aile Durum Belgesi (Ek-1) 
 

 
 
 


