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ÖNEMLİ: 2019-2020 Eğ�t�m - Öğret�m Yılı öğrenc� kayıtları (okul kaydı 
�ç�n) s�stem tarafından otomat�k olarak gerçekleşt�r�leceğ�nden kayıtlar �ç�n 
öğrenc�lerden herhang� b�r evrak �stenmeyecekt�r. Ancak; öğrenc�ler�n 
okulla �lg�l� �ş ve �şlemler�nde kullanılmak üzere bu kılavuzun 7. sayfasında 
bel�rt�len (yatılı/gündüzlü) öğrenc�ler�n get�rmes� gereken belgeler�n 
30.08.2019 tar�h�ne kadar eks�ks�z olarak doldurarak Okul 
Müdürlüğümüze tesl�m ed�lmes� gerekmekted�r.

Yatılı olarak öğrenc� pans�yonundan yararlanacaklar �ç�n bu kılavuzda 
açıklanan ve kılavuz ek�nde yer alan yatılılık �le �lg�l� matbu formların 
öğrenc� ve vel�s� tarafından en son 29.08.2019 tar�h�ne kadar eks�ks�z 
olarak tamamlanarak Okul Müdürlüğüne tesl�m ed�lmes� gerekmekted�r. 
Bu b�lg� ve belgeler öğrenc�ler�n yatılılık durumunun bel�rlenmes�nde 
kullanılacağı �ç�n bu tar�he kadar bu belgeler� ulaştırmayan öğrenc�ler 
yatılılık hakkından vazgeçm�ş sayılacaktır. Lütfen kayıt kılavuzu ve kayıtta 
kullanılacak formları (Matbu Formlar) d�kkatl�ce �nceley�n�z.
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2019-2020 KAYIT KILAVUZU
G�r�ş

Sayın Vel�,
 2019-2020 eğ�t�m öğret�m yılında Altınşeh�r Özel Program ve Proje Uygulayan 
Anadolu L�ses�n� kazanan öğrenc�m�z� tebr�k eder�. Uzun b�r eğ�t�m sürec�nde 
öğrenc�n�n başarmasına katkı sunan a�leler� kutlarız. Altınşeh�r Özel Program ve 
Proje Uygulayan Anadolu L�ses� a�les�ne katılan; zek� ve çalışma d�s�pl�n� ed�nm�ş 
öğrenc�ler�n ve eğ�t�m�n önem�n�n farkında olan vel�ler�n sev�nc�n� paylaşıyoruz. 
 Gel�şen ve değ�şen dünyada hayatı en �y� okuyab�lmek, anlayab�lmek ve 
yaşayab�lmek �ç�n eğ�t�m b�r zorunluluktur.  Doğru eğ�t�m, hafıza belleğ�ne yüklenen 
b�lg� değ�l yaşam kal�tes�n� yükselten, düşünce ufkunu gel�şt�ren eğ�t�md�r. Eğ�t�m,  
gel�şmen�n kes�nt�s�z uygulandığı, sonu olmayan b�r süreçt�r.  Eğ�t�mde gel�şmen�n 
gerçekleşeb�lmes� �ç�n geleceğ�n öngörüleb�lmes�,  sorunların çözümü ve �ht�yaçların 
karşılanması �ç�n yen�leneb�l�r b�r planlanmanın olması gerek�r. Ulaşılan her kal�te 
evres�nde eğ�t�m s�stem� ve teknoloj�de meydana gelen yen�l�kler� yakalanmalı ve 
değ�ş�kl�kler özümsenmel�d�r. Okul bütün bunların buluştuğu yer olmalıdır.
 Okul, akt�f ve planlı b�r eğ�t�m alanıdır. Okullarda sınıf geçme ve sev�ye 
kazanmak �ç�n bel�rlenen not bar�yer� temel hedef olmamalıdır. Öğrenc�n�n öğrenme 
�steğ�n� gel�şt�rme ve öğrenc�ye öğrenme metodunu kavratma esas amaç olmalıdır. 
Başarının ön koşulu; B�lg�ye ulaşab�lme, anal�z ve sentez kab�l�yet�n� gel�şt�reb�lme, 
mantıksal ver�ler elde edeb�lmey� b�r yaşam tarzına dönüştüreb�lmekt�r. Okullar hata 
yapma korkusundan, cezalandırılma ve eleşt�r�lme kaygısından arınmalıdır. Takım 
çalışması �le hedeflenen yolda elde ed�len kazanımlar,  deney�mlerle yoğrulmalı 
geleceğe yen� pencereler açılmalıdır. Altınşeh�r Özel Program ve Proje Uygulayan 
Anadolu L�ses� �ç d�nam�kler�n� kullanarak, ek�p çalışmasıyla ve yet�şen öğrenc�ler�yle 
geleceğe yol almaktadır.
 Altınşeh�r Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu L�ses� sayısal ve eş�t 
ağırlık alanlarında eğ�t�m yapan,  geleceğ�n n�tel�kl� ve donanımlı �nsanlarını 
yet�şt�rmey� amaçlayan, başarı ve zekâ sev�yeler� yüksek öğrenc�ler� eğ�terek 
toplumsal görev ve sorumluluğunu �fâ etmekted�r. 

-2-



2019-2020 KAYIT KILAVUZU
 Okulumuz akadem�k başarı �le b�rl�kte, sosyal, kültürel ve sport�f faal�yetlerde 
de öncü b�r okul rolü üstlenm�şt�r.  B�l�m Ol�mp�yat Sınavı, TÜBİTAK destekl� b�l�m 
fuarı,  bölge veya ulusal düzeyde proje ve ol�mp�yat yarışmaları, farklı düzey ve türde 
sport�f müsabakalar, sosyal, kültürel etk�nl�kler okulumuzun kurumsal başarısının 
b�rer parçası olmuştur. Okulumuz, başta TÜBİTAK olmak üzere Erasmus+, ulusal, 
bölgesel ve yerel düzeyde hazırlamış olduğu projelerle b�rçok başarıya �mza atmış 
ve ödüllend�r�lm�şt�r. Okulumuzun f�z�k� konumu, pans�yon, spor tes�sler�, ortak 
yaşam alanları, laboratuvar, farklı derslere uyumlu etk�nl�k ortamları,  alt yapı ve 
donatım yapısı eğ�t�m ve öğret�mde kal�tey� artırmakta başarıyı kolaylaştırmaktadır. 
 Okulumuz deney�ml� eğ�t�m kadrosuyla b�rl�kte ulusal ve yerel düzeyde 
akadem�syen ve uzmanlardan aldığı destek �le eğ�t�mde öncü rol üstlenm�şt�r. 
Okulumuzda 3D yen� nes�l eğ�t�m ve öğret�m programları uygulanmakta, eğ�t�m ve 
öğret�m sürec�nde b�l�msel ve teknoloj�k gel�şmeler �zlenerek bu gel�şmelerden etk�n 
ve ver�ml� b�r şek�lde yararlanıp, b�l�msel düşünce esas alınarak, üretkenl�k, �nsan ve 
doğa sevg�s� ve estet�k anlayışın gel�şt�r�lmes� sağlanmaktadır. Öğrenc�ler�m�z�n 
akadem�k başarıyla b�rl�kte demokrat�k ve m�ll� değerler �le donanmış, kend�s�ne, 
a�les�ne, çevres�ne, m�llî kültür değerler� �le m�llet�ne ve �nsanlığa saygısını 
gel�şt�rm�ş, hayata ve yükseköğret�me hazır b�reyler olarak yet�şmes� 
hedeflenmekted�r. 
 Altınşeh�r Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu L�ses�n� kazanan 
öğrenc�ler�m�z ve vel�ler�n�n “Kayıt Kılavuzu”nda bel�rt�len zamanlarda �sten�len 
belgeler �le kayıt-kabulden sorumlu Müdür Yardımcılarına başvurmaları 
gerekmekted�r. Bu bağlamda gerekl� hassas�yet�n göster�lmes�n� arz ve r�ca eder�m.
 2019-2020 eğ�t�m öğret�m yılının yaşadığımız çağın önem�n� kavradığımız, 
çocuklarımızı muasır meden�yet b�l�nc�ne sah�p b�reyler olmalarını sağladığımız b�r 
yıl olması d�leğ� �le ülkem�ze ve m�llet�m�ze hayırlı olsun.
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2019-2020 KAYIT KILAVUZU
Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu 
L�seler�n�n Amacı

 Çağın ve geleceğ�n becer�ler�yle donanmış ve bu donanımı �nsanlık   hayrına 
sarf edeb�len, b�l�me sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, n�tel�kl�, ahlaklı b�reyler 
yet�şt�rmey�,
 Eğ�t�m� b�r ekos�stem olarak görmey� ve s�stem�n tüm alt b�leşenler�n� eş 
zamanlı tasarlamayı hedefleyen b�r yöntem�,
 Öğrenc�ler� ortaöğret�m düzey�nde ortak b�r genel kültür vererek 
yükseköğret�me, mesleğe, hayata ve �ş alanlarına hazırlamayı,
 Eğ�t�m ve �st�hdam �l�şk�ler�n�n Bakanlık �lke ve pol�t�kalarına uygun olarak 
sağlıklı, dengel� ve d�nam�k b�r yapıya kavuşturulmasını,
 Öğrenc�ler�n öz güven, öz denet�m ve sorumluluk duygularının gel�şt�r�lmes�n�,
 Öğrenc�lere çalışma ve dayanışma alışkanlığı kazandırmayı,
 Öğrenc�ler�n dünyadak� gel�şme ve değ�şmeler� �zleyeb�lecek düzeyde yabancı 
d�l öğreneb�lmeler�n�,
 Öğrenc�ler�n b�lg� ve becer�ler�n� kullanarak proje gel�şt�rerek b�lg� 
üreteb�lmeler�n�,
 Teknoloj�den yararlanarak n�tel�kl� eğ�t�m ver�lmes�n�,
 Hayat boyu öğrenmen�n b�reylere ben�mset�lmes�n�,
 Eğ�t�m, üret�m ve h�zmette uluslararası standartlara uyulmasını ve 
belgelend�rmen�n özend�r�lmes�n�,
 Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu L�seler�, fen ve matemat�k 
alanlarında öğrenc�ler�n b�l�m �nsanı olarak yet�şt�r�lmeler�ne kaynaklık 
etmey� amaçlar.
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2019-2020 KAYIT KILAVUZU
M�syon, V�zyon
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MİSYONUMUZ
Evrensel değerler� temel alarak yaptığı eğ�t�m, öğret�m ve araştırma 
faal�yetler�yle her alanda yetk�n, yaratıcı, g�r�ş�mc�, ahlak� değer ve toplumsal 
sorumluluk sah�b� üstün n�tel�kl� b�reyler yet�şt�rmey�, topluma ve çevreye 
duyarlı yüksek n�tel�kl� b�l�msel ve kültürel çalışmalar yapmayı ve �nsanlığın 
yararına sunmayı görev ed�nm�ş, Atatürk �lke ve �nkılâplarına bağlı �ç�nde 
yaşadığımız yüzyıla yakışır eğ�t�m ve öğret�m faal�yetler� alanında 
uluslararası standartlara uygun; yabancı d�l, teknoloj� ve b�reysel ve sosyal 
gel�ş�m alanlarında yeterl� donanıma sah�p öğrenc�ler yet�şt�ren ve onlara 
özgün b�reyler olduklarını fark ett�rerek hayata hazırlayan Türk�ye´n�n önde 

gelen eğ�t�m kurumlarından b�r� olmaktır.

VİZYONUMUZ
Özgüven� ve farkındalık düzey� yüksek, �lg� ve yetenekler�n�n farkında; 
kültürel çeş�tl�l�k �ç�nde hoşgörülü, öğrenmey� seven ve mutlu b�reyler olarak 
yet�şmeler�ne temel oluşturarak okul yaşamını sevd�rmek ve ün�vers�teye 

hazırlamak.

TEKNOLOJİ
 AKADEMİK

KÜLTÜREL

SOSYAL

SPORTİF



SINIFIN DUVARLARINI AŞMAK: B�lg�n�n yaşamdak� yansımalarını görmek 
�ç�n sınırlarımızı aşarız.
FARKLILIKLARA, HAK VE ÖZGÜRLÜKLERE SAYGI: Zıt f�k�rler�n 
kes�şt�ğ� noktada buluşuruz. Özgürlüğü b�r hak değ�l, görev b�l�r�z.
DOĞAL ÇEVREYE DUYARLILIK: B�z doğayı korudukça doğa da b�z� 
korur.
AKADEMİK DÜRÜSTLÜK: Akıllı, b�lg�n, zeng�n olmak zorunda değ�l�z ama 
dürüst olmak Zorundayız.
ESTETİK: Nezaket ve zarafet karakter�m�zd�r.
KÜLTÜREL MİRASA DUYARLILIK: Geçm�ş�m�z geleceğ�m�z�n tem�natıdır. 
Öğrenc�ler�m�z� a�le, ulus, yurt sevg�s� gel�şm�ş, m�ll� kültür değerler�n� 
ben�msem�ş, m�ll� b�rl�k ve beraberl�k ruhuna sah�p öğrenc�ler olarak 
yet�şt�r�r�z.    
SORUMLULUK: B�z�m �ç�n her öğrenc� değerl�d�r. B�zler� ayakta tutan 
�skelet ve kas s�stem�m�z değ�l, prens�pler, Sorumluluklar ve �nançlarımızdır.
YARDIMSEVER: B�ze yalnız �y�l�k yapmak yetmez, �y�l�ğ� zarafetle yapmak 
yaraşır.
HOŞGÖRÜ: B�z, d�kens�z gülü görenlerden değ�l, d�kende gülü 
görenlerden�z.     
DÜŞÜNCE: B�l�msel düşünen, sorgulayan b�reyler yet�şt�rmey� esas alırız.     
EKİP RUHU: Başarının kazanılmasında takım çalışmasının gücüne 
�nanırız.  
İNOVASYON: Teknoloj�k gel�şmeler� yakından �zler ve bunların 
kullanılmasına önem ver�r�z
KURUM KÜLTÜRÜ: Her durumu kurum kültürünü gel�şt�rmek �ç�n b�r fırsat 
sayar, eleşt�r� ve uyarıları kurum kültürüne yapılan b�r katkı olarak 
değerlend�r�r�z

2019-2020 KAYIT KILAVUZU
Değer ve İlkeler�m�z
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2019-2020 Eğ�t�m Öğret�m Yılı İşlemler�

 2019-2020 Öğret�m Yılında 9. sınıf öğrenc�ler�n�n yerleşt�rmeler� 22 Temmuz 
2019 tar�h�nde s�stem tarafından otomat�k olarak yapılacağı �ç�n öğrenc�ler ve 
vel�lerden kayıt sırasında herhang� b�r belge �stenmeyecekt�r. Ancak okula kaydı 
yapılan tüm öğrenc�ler�n okul �le �lg�l� �ş ve �şlemler�nde kullanılmak üzere aşağıda 
�stenen belgeler (A) �le yatılı olarak öğrenc� pans�yonundan yararlanacak öğrenc�ler 
�ç�n yatılılık durumlarına göre pans�yona kayıt �ç�n get�rmes� gereken belgeler�n (B) 
26-29.08.2019 tar�hler� arasında okul müdürlüğüne tesl�m ed�lmes� gerekmekted�r.

1) Vel� sorumluluk kabul formu (Ek-9), 
2) Okul-öğrenc�-vel� sözleşmes� (Ek-11),
3) Öğrenc� b�lg� formu (EK-12),
4) Faal�yet �z�n formu (EK-7),

Kayıt Kılavuzu ek�nde (Ek: Matbu formlar) bu formlar matbu olarak 
bulunmaktadır.

(Yukarıda bel�rt�len belgeler�n okul öğrenc� �şlemler�nde kullanılmak üzere  
öğrenc�ler veya vel�ler� tarafından 29.08.2019 tar�h�ne kadar Okul Müdürlüğüne 
tesl�m ed�lmes� gerekmekted�r.)
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ÖZEL PROGRAM VE PROJE uygulayan ANADOLU LİSESİ

adıyaman’ın ilk ve tek özel program
ve proje uygulayan anadolu lisesi

A) Okula Kaydı Yapılan Tüm Öğrenc�ler�n(Yatılı/Gündüzlü)
     Get�rmes� Gereken Belgeler



ALTINŞEHİR
ÖZEL PROGRAM VE PROJE uygulayan ANADOLU LİSESİ

2019-2020 KAYIT KILAVUZU
2019-2020 Pans�yon İş ve İşlemler�

 Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu L�seler� yatılı ve karma okullardır, 
ancak vel�ler�n�n yazılı �stekler� doğrultusunda öğrenc�ler gündüzlü de okuyab�l�rler.
Eğer öğrenc� yatılı okuyacaksa (pans�yonda kalmak �st�yorsa) 3 farklı yatılılık 
türünden b�r�ne başvurab�lecekt�r.

a) Gel�r Durumundan Parasız Yatılılık
 2019 PYBS Kılavuzuna göre a�lede k�ş� başına düşen yıllık gel�r� 1 3 . 4 8 0 , 0 0 
TL   (onüçb�ndörtyüzseksentürkl�rası) ve altında olanlar gel�r durumundan 
parasız yatılılık belgeler�n� hazırlayarak parasız yatılı başvurusu yapab�lecekt�r. 
(Hesaplamada A�len�n 2018 Mal� yılındak� tüm gel�rler� k�ş� sayısına bölündükten 
sonra çıkan m�ktar esas alınacaktır.)

b) Öğretmen Kontenjanından Parasız Yatılılık
 Eğer öğrenc�n�n anne veya babası öğretmen �se ve görev yaptığı yerleş�m 
b�r�m�nde  Sınavla öğrenc� Alan Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu L�ses� 
Kurumu bulunmuyorsa aşağıda öğretmen kontenjanından parasız yatılılık 
başvurusu belgeler�n� hazırlayarak parasız yatılı olab�lecekt�r. (Görev yer� belges� ve 
görev yaptığı yerleş�m b�r�m�nde Sınavla öğrenc� alan Özel Program ve Proje 
Uygulayan Anadolu L�ses� bulunmadığına da�r yazı get�r�lecekt�r. Gel�r durumu 
uygunluğu aranmayacaktır.)

c) Paralı Yatılılık
 Öğrenc�n�n durumu yukarıdak� seçeneklerden (Gel�r durumu neden�yle (a 
şıkkı) ya da öğretmen çocuğu kontenjanından (b şıkkı) parasız yatılılık) h�çb�r�ne 
uymuyorsa paralı yatılılık başvuru belgeler�yle sadece paralı yatılılık başvurusu 
yapab�lecekt�r.
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B) Okulumuz Pans�yonundan Yararlanmak İsteyen
     Öğrenc�ler�n Yatılılık Durumlarına Göre Pans�yona Kayıt
     İç�n Get�rmes� Gereken Belgeler
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adıyaman’ın ilk ve tek özel program
ve proje uygulayan anadolu lisesi

2019-2020 KAYIT KILAVUZU
Parasız Yatılılık (Pans�yon) İstenecek Belgeler

1) Çocuğunu parasız yatılı okutmak �steğ�ne da�r pans�yon müracaat d�lekçes� 
(EK-3)
2) Öğrenc�n�n a�les�n�n madd� durumunu gösteren beyanname �le beyana esas olan 
vel�n�n ve varsa eş�n�n b�r öncek� yıla a�t yıllık gel�r durumunu gösteren ve yetk�l� k�ş�, 
kurum ve kuruluşlardan alınan belge (Yat. Burs. Yön. 5-(1)/a mad.) (EK-1) (Ek-1 
formunun doldurulması �le �lg�l� bölümü okuyarak doldurunuz. Ekler�n� mutlaka 
ekley�n�z.)
3) B�r öncek� ders yılında okul değ�şt�rme cezası almamış olmak.(Yat. Burs. Yön. 
4-(2)/ c mad.)
4) Vukuatlı Nüfus Kayıt örneğ�
5) Yatılı olarak okulumuzda okumasına b�r engel rahatsızlığı bulunmadığına da�r 
hek�m raporu (sağlık kuruluşu veya a�le hek�m�nden) alınacak sağlık raporu 
(Raporda yatılı okumasına engel b�r durum olmadığı yazılı olarak bel�rt�lecek.) (Yat. 
Burs. Yön. 4-(2)/d mad.)
6) Z�mmet Taahhüt D�lekçes� ( EK-6 )
7) Yatılı Öğrenc� Evc� İz�n Formu (EK-8)
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GELİR DURUMUNA GÖRE PARASIZ YATILI KALACAK
ÖĞRENCİLERDEN İSTENECEK BELGELER
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ÖZEL PROGRAM VE PROJE uygulayan ANADOLU LİSESİ

adıyaman’ın ilk ve tek özel program
ve proje uygulayan anadolu lisesi

2019-2020 KAYIT KILAVUZU
Parasız Yatılılık (Pans�yon) İstenecek Belgeler

1) Çocuğunu öğretmen kontenjanından parasız yatılı olarak okutmak �steğ�ne da�r 
pans�yon müracaat d�lekçes�. (EK-3)
2) Annes�n�n veya babasının görev yaptığı yerleş�m b�r�m�nde çocuğunu okutacağı 
düzeyde (ortaöğret�m kurumu) okul bulunmadığına da�r görev yaptığı yerdek� İl /İlçe 
M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğünden alınacak belge.
3) Annes�n�n veya babasının öğretmen olarak çalıştığına da�r görev yaptığı okul 
müdürlüğünden alınacak görev yer� belges�
4) Yatılı olarak okulumuzda okumasına b�r engel olmadığına da�r resm� tek tab�pten 
(A�le hek�ml�ğ�nden de alınab�l�r.) alınacak sağlık raporu (Raporda yatılı okumasına 
engel b�r durum olmadığı  yazlı olarak bel�rt�lecek.)
5) Sınavın yapıldığı ders yılında tasd�kname �le uzaklaştırma veya daha ağır b�r ceza 
almadığını ve sınıfını geçt�ğ�n� gösteren okul müdürlüğünden alınan yazı
6) Z�mmet Taahhüt D�lekçes� ( EK-6 )
7) Yatılı Öğrenc� Evc� İz�n Formu (EK-8)
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ÖĞRETMEN ÇOCUĞU KONTENJANINDAN YARARLANARAK PARASIZ
YATILI KALACAK ÖĞRENCİLERDEN İSTENECEK BELGELER



ALTINŞEHİR
ÖZEL PROGRAM VE PROJE uygulayan ANADOLU LİSESİ

ALTINŞEHİR
ÖZEL PROGRAM VE PROJE uygulayan ANADOLU LİSESİ

adıyaman’ın ilk ve tek özel program
ve proje uygulayan anadolu lisesi

2019-2020 KAYIT KILAVUZU
Parasız Yatılılık (Pans�yon) İstenecek Belgeler

1) Çocuğunu parasız yatılı olarak okutmak �sted�ğ�ne da�r müracaat d�lekçes� (EK-3)
2) Parasız yatılılık veya bursluluk �mt�hanını kazandığına da�r sınav sonuç belges�. 
(Yen� kazananlar �ç�n)
3) Parasız yatılı ve burslu öğren�m gören öğrenc�ler �ç�n parasız yatılı veya burslu 
öğren�m gördüğüne da�r b�t�rd�ğ� okulun müdürlüğünün yazısı (Parasız Yatılılığı 
Devam Edenler)
4) Öğrenc� A�les�n�n Madd� Durumunu Gösteren Beyanname �le beyana esas olan 
vel�n�n ve varsa eş�n�n b�r öncek� yıla a�t yıllık gel�r durumunu gösteren ve yetk�l� k�ş�, 
kurum ve kuruluşlardan alman belge. (Yat. Burs. Yön.5-(1)/a mad.) (EK-1) (Ek-1 
formunun doldurulması �le �lg�l� bölümü okuyarak doldurunuz. Ekler�n� mutlaka 
ekley�n�z.)
5) Sınavın yapıldığı ders yılında tasd�kname �le uzaklaştırma veya daha ağır b�r ceza 
almadığını ve sınıfını geçt�ğ�n� gösteren okul müdürlüğünden alınan yazı.
6) Vukuatlı Nüfus Kayıt örneğ�
7) Yatılı olarak okulumuzda okumasına b�r engel olmadığına da�r resm� tek tab�pten 
(A�le hek�ml�ğ�nden alınab�l�r.) alınacak sağlık raporu (Raporda yatılı okumasına 
engel b�r durum olmadığı yazılı olarak bel�rt�lecek.)
8) Z�mmet Taahhüt D�lekçes� ( EK-6 )
9) Yatılı Öğrenc� Evc� İz�n Formu (Ek –8)
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BURSLU YA DA PARASIZ YATILI OLARAK OKURKEN OKULUMUZU
KAZANARAK PARASIZ YATILI KALACAKLARDAN İSTENEN BELGELER
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Paralı Yatılılık (Pans�yon) İstenecek Belgeler

Yukarıda bel�rt�len şartları (Gel�r Durumuna Uygunluk (EK-1’e göre) ya da Öğretmen 
Çocuğu Kontenjanı) taşımayan öğrenc�ler pans�yonumuza paralı yatılı olarak kayıt 
yaptırab�l�rler. Bu öğrenc�lerden;
1) Paralı yatılı olmak �sted�ğ�ne da�r d�lekçe (EK-3)
2) Yatılı olarak okulumuzda okumasına b�r engel olmadığına da�r resm� tek tab�pten 
(A�le hek�ml�ğ�nden alınab�l�r.) alınacak sağlık raporu (Raporda yatılı okumasına 
engel b�r durum olmadığı yazılı olarak bel�rt�lecek.)
3) Z�mmet Taahhüt D�lekçes� ( EK-6 )
4) Paralı yatılı Öğrenc� Taks�t B�ld�r�m Belges� (EK-10)
5) Yatılı Öğrenc� Evc� İz�n Formu (EK-8)
6) Paralı yatılı öğrenc�lerden ücretler en geç, �lk taks�t kayıt sırasında EYLÜL, �k�nc�, 
üçüncü ve dördüncü taks�tler �ç�n �se KASIM–ŞUBAT ve NİSAN aylarının son �ş 
gününe kadar ödenmek şartıyla dört taks�t hal�nde alınır. Taks�t�n� zamanında 
ödemeyen öğrenc�n�n paralı yatılı öğrenc�l�kle �l�şk�s� kes�l�r. 2019 -2020 öğret�m 
yılının �lk taks�t� 842,50 TL' d�r. Son �k� taks�t� 2020 Mal� Yılı Bütçe Kanununa göre 
tesp�t ed�lecek m�ktar üzer�nden alınacaktır. Taks�tler okulumuzdak� “Sayman 
Mutemed�”ne elden tesl�m ed�lerek ödeme makbuzu alınacaktır.
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PARALI YATILI OLARAK KALACAKLARDAN İSTENEN BELGELER

TAKSİT TAKSİT MİKTARI SON ÖDEME TARİHİ

1. TAKSİT

2. TAKSİT

3. TAKSİT

4. TAKSİT

842,50 TL Eylül Ayı Kayıt Sırasında

Kasım Ayı Son İş Günü

Şubat Ayı Son İş Günü
N�san Ayı Son İş Günü

842,50 TL

2020 Bütçes� �le bel�rlenecek

2020 Bütçes� �le bel�rlenecek



2019-2020 KAYIT KILAVUZU

1) Ortaöğret�m kuramlarına kayıt yaptıran ve yatılılığa başvuran öğrenc�lerden 
parasız yatılılığa başvuru ve kayıt kabul şartlarını taşıyanlar, kontenjan durumu ve 
yerleşt�rmeye esas puanı d�kkate alınarak yapılacak sıralamaya göre parasız yatılı; 
paralı yatılılığa başvuru ve kayıt kabul şartlarını taşıyanlar �se 14 üncü madden�n 
üçüncü fıkrası d�kkate alınarak paralı yatılı olarak kayıtlı bulundukları okula a�t 
pans�yonlara okul müdürlükler�nce yerleşt�r�l�r. Ancak ortaöğret�m kademes�ndek� 
özel eğ�t�m meslek l�seler�nde yatılılığa yerleşt�rme �le �lg�l� �ş ve �şlemler �se Özel 
Eğ�t�m ve Rehberl�k H�zmetler� Genel Müdürlüğü tarafından yapılır.

2) Ortaokul, özel eğ�t�m ortaokulu ve �mam-hat�p ortaokullarında burslu, ortaöğret�m 
kuramlarında �se parasız yatılı veya burslu okuyan öğrenc�ler�n parasız yatılılığı veya 
bursluluğu ortaöğren�mler�n� tamamlayıncaya kadar devam eder. Paralı yatılı olarak 
yerleşt�r�len öğrenc�ler�n yatılılıkları, n�san ayı sonuna kadar vel�s�n�n yazılı �steğ� 
üzer�ne b�r sonrak� öğret�m yılında da devam eder. 

3) Parasız yatılılık veya bursluluğun sona ermes� �se MEB bağlı resm� Okullarda 
Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pans�yonları Yönetmel�ğ�n�n17-(2) 
maddes�nde bel�rt�len hallerde gerçekleş�r.

4) Öğrenc� bursları, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tar�h� �zleyen 
Ek�m ayı başından �t�baren okullarca öden�r. Ödemeler aylık veya üçer aylık 
dönemler hal�nde yapılır ve ödemelere yarıyıl ve yaz tat�ller�nde de devam ed�l�r.

5) İlköğret�m okulunu b�t�ren öğrenc�ler�n bursları, okulumuza devam etmeler� 
hal�nde kes�lmez. İlköğret�m okullarından burslu olarak mezun olan öğrenc�ler, 
okulumuza kayıt yaptırırken, �lköğret�mde burslu olduklarını beyan etmeler� üzer�ne 
müdürlüğümüzce öğrenc�ler�n burs nakl� elektron�k ortamda gerçekleşt�r�lecekt�r. Bu 
öğrenc�ler�n bursları, yen� kayıt oldukları müdürlüğümüzce, mezun oldukları tar�h� 
tak�p eden aybaşından �t�baren ödenecekt�r.

6) Bakanlığa bağlı resm� ve örgün eğ�t�m kuramlarından ayrılanlar �le parasız 
yatılılığa geçen öğrenc�ler�n bursları, ayrıldıkları tar�h� tak�p eden aybaşından �t�baren 
kes�l�r. Bursluluğu sona erenler�n durumları, ayrıldıkları okul müdürlükler�nce 
öğrenc�n�n ayrıldığı tar�h� tak�p eden ayın �lk üç �ş günü �çer�s�nde e-Burs s�stem� 
üzer�nden �ptal ed�l�r. 
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! YATILILIK KAYIT İŞLEMLERİ AÇIKLAMALAR
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7) Parasız yatılı öğrenc�lere ayrıca burs ver�lmez.

8) Parasız yatılı veya burslu okuma �mkanlarından faydalanan öğrenc�ler, başka 
resm� kurum ve kuruluşlarca ver�len bursu seçt�kler� takd�rde bu yönetmel�kte 
öngörülen parasız yatılı veya burslu okuma haklarından faydalanamazlar. Resm� 
kurum ve kuruluşlarca ver�len bursu terc�h eden öğrenc�ler�n parasız yatılılık veya 
burslulukları öğren�m gördükler� müdürlüğümüzce sona erd�r�l�r.Parasız yatılı ve 
burslu öğrenc�ler�n muayene ve tedav� �şlemler� 5510 sayılı Sosyal S�gortalar ve 
Genel Sağlık S�gortası Kanunu hükümler�ne göre yürütülür.

9) Kayıt ve kabul süres�nde, �ht�yaç duyulduğunda öğrenc�n�n başvuru yaptığı yıl 
�t�barıyla EK1’de yer alan öğrenc� a�les�n�n madd� durumunu gösteren beyanname ve 
ekler�, öğrenc�ler�n öğren�m gördükler� okul müdürlüğümüzce �lg�l� kurum ve 
kuruluşlardan araştırılır. Bu araştırma sonucuna göre beyannamede bel�rt�len fert 
başına düşün yıllık gel�r tutarı, �ç�nde bulunulan mal� yılda bel�rt�len l�m�tten fazla �se 
öğrenc�n�n başvurusu, parasız yatılılık veya bursluluk hakkı �ptal ed�l�r.Öğrenc� vel�s�
hakkındahukuk� �şlem yapılmak üzere durum �lg�l� makamlara b�ld�r�l�r. 

-14-

EVRAK SON TESLİM TARİHİ
29.08.2019 PERŞEMBE

Hafta Sonları Evc� Çıkmak İsteyen 
Öğrenc�ler�n Vel�ler�n�n Evc� 
Adresler�n� Kayıt Sırasında

İmzalı D�lekçe İle (Ek-8) Okul 
Müdürlüğüne B�ld�rmes� 

Gerekmekted�r.

Okulumuza kayıt sırasında öğrenc� 
eğer �lköğret�mde burs alıyorsa, 

mezun olduğu okuldan
burs aldığına da�r resm� yazıyı, 2019 

yılında parasız yatılılık veya burs 
kazandı �se, kazandı belgeler�n�n

aslını get�rmey� unutmayınız.

Okul İşlemler� İle Pans�yon İşlemler�nde Bel�rt�len Belgeler�n Tüm Öğrenc�ler 
veya Vel�ler� Tarafından 29.08.2019 Perşembe Gününe Kadar Okul 

Müdürlüğüne Tesl�m Ed�lmes� Gerekmekted�r. 
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Çeş�tl� B�r�mler�m�zde Uyması Gerekenler

 Sınıflar her an tem�z ve derse hazır b�r durumda bulundurulacaktır.
 B�r sınıftak� dem�rbaş eşya başka b�r sınıfa, yetk�l�ler�n �zn� olmadan 
götürülmeyecekt�r.
 Derslerde kullanılmak üzere sınıfa veya laboratuara başka b�r yerden get�r�len 
her türlü araç ve gereç �ş� b�tt�kten sonra alındığı yere �ade ed�lecekt�r.
 Sınıflar her teneffüste nöbetç� öğrenc� tarafından havalandırılacaktır. Ancak 
camların kırılmaması ve soğuk havalarda ısının kaybolmaması �ç�n gerekl� özen 
göster�lecek ve önlemler alınacaktır.
 Sınıf ve laboratuar ders başlangıcında nasıl alınmış �se, ders b�t�m�nde de 
alındığı tert�p ve tem�zl�k �ç�nde, aynı yerde daha sonra ders yapacaklara terk 
ed�lecekt�r. Sınıf ve laboratuar b�r öncek� sınıf tarafından k�rl� ve düzens�z bırakılmış 
�se durum nöbetç� öğretmen veya ders öğretmen� kanalıyla yönet�me b�ld�r�lecek 
gerekl� düzen ve tem�zl�ğ�n yapılmasından sonra derse başlanacaktır. Böylece 
düzen ve tem�zl�k sürekl�l�k kazanmış olacaktır.
 Sınıf ve laboratuarlarda herkes, ders öğretmen�n�n göstereceğ� yerde oturacak 
sınıf öğretmen�n�n �zn� olmadan yer değ�şt�remeyecekt�r

 Etütler, etüt sınıflarında yapılacaktır. Etüt sırasında her öğrenc� kend� sınıf 
arkadaşlarının bulunduğu yerde etüde devam edecekt�r. Ancak ortak b�r proje 
üzer�nde çalışma mecbur�yet� olduğunda ayrı sınıftak� öğrenc�lerden yetk�l�ler�nden 
�z�n almak suret� �le b�rl�kte çalışacak öğrenc�ler�n çoğunlukta olduğu sınıfta veya 
başka b�r uygun yerde çalışmaları mümkün olab�lecekt�r.
 Etütlerde her öğrenc� d�ğer arkadaşlarını rahatsız edecek her türlü davranışı 
yapmaktan uzak duracaktır.
 Etüt süres�nce �z�ns�z (bellet�c� öğretmenden) etüt salonlarından çıkılmaz, 
kor�dorlarda gez�lemez ve tuvalete g�r�lemez.
 Etüt esnasında etüt odalarına cep telefonu, tablet ve d�züstü b�lg�sayar 
get�r�lmez.
 Her öğrenc� okul �dares�n�n bel�rled�ğ� etüt saatler�ne uymak zorundadır. 
Mazeret� olan öğrenc�ler�n (hastalık vb.) nöbetç� belletmen öğretmenden �z�n 
almaları gerekmekted�r.
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Sınıf ve Laboratuvar Kullanımı �le İlg�l� Kurallar

Pans�yon Etüt Çalışması �le İlg�l� Kurallar
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Çeş�tl� B�r�mler�m�zde Uyması Gerekenler

 Her öğrenc� odasını düzenl� ve tem�z tutarak yatağını düzenl� bırakacaktır. Her 
gün yapılan oda kontroller� sebeb�yle okula g�tmeden önce mutlaka odanızı 
düzenley�p yatağınızı yapınız. Ortada eşya bırakmayınız. Yapılan oda kontroller�nde 
bu kurala uymayan ve bu durumu sürekl� hale get�ren öğrenc�ler�n çarşı �z�nler�, 
tekrarı hal�nde evc� �z�nler� �ptal ed�lecek, ayrıca hakkında d�s�pl�n yönetmel�ğ�ne göre 
�şlem yapılacaktır.
 Odalarda kıymetl� eşya bulundurulmamalıdır. Kaybolan eşyadan �dare sorumlu 
değ�ld�r. Her öğrenc� dolabını odayı terk ederken k�l�tlemel�d�r.
 Yatakhaneler okul �dares�nce tesp�t ed�len saatler dışında kapalı olacaktır. Bu 
nedenle, özell�kle ders ve etüt saatler�nde yatakhanelere g�d�lmeyecek ve yatakhane 
nöbetç�s�nden açılması �ç�n �stekte bulunulmayacaktır.
 Yatakhane kor�dor ve tuvaletler�n tem�zl�ğ� ve düzen� yatakhane görevl�ler� 
tarafından yapılacaktır. Yatakhanede belletmenl�k görev�n� yürüten öğretmenler 
yapılmayan �şler ve eks�kl�kler konusunda �lg�l� müdür yardımcısını b�lg�lend�recekt�r.
 Kalor�fer petekler�n�n üzer�ne kurutmak amacıyla çamaşır ser�lmeyecek, 
çamaşır odasına ser�len çamaşırlar �se bel�rl� düzen dah�l�nde olacaktır. 
 Saç kurutma mak�nalarınızı ve telefon şarjlarınızı pr�zlerde bırakmayınız. 
 Etüt odalarındak� k�taplıklarda bütün defter ve k�taplar düzenl� olarak d�z�l� 
olacaktır.
 Pans�yonda hafta �ç� müz�k alet� çalmak veya yüksek sesle müz�k d�nlemek, 
ders çalışan veya uyuyan arkadaşlarınızı rahatsız edeceğ�nden uygun 
bulunmamaktadır.
 Odalarda telefon, şarj alet� ve traş mak�nes� har�ç her türlü elektr�kl� alet (ocak, 
ısıtıcı, soğutucu, tablet ve d�züstü b�lg�sayar ) bulundurulmayacaktır. Bulunan 
eşyalara el konulacak ve öğrenc� vel�s�ne tekrarlanmaması şartıyla tesl�m ed�lecekt�r. 
Tekrarı hal�nde d�s�pl�n �şlemler� uygulanacaktır.
 Yatakhanede b�r bavul odası ve b�r ütü odası mevcuttur. Bavullar düzgün b�r 
şek�lde bavul odasına konacak, yatılı öğrenc�ler ütü �ht�yaçlarını ütü odasında 
g�derecekt�r.
 Dolap üstler�ne eşya ve bavul konulmayacak, odada ortada eşya 
bırakılmayacaktır. Dolaba sığmayan her türlü eşya bavul odasına konulacaktır.
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Pans�yon Yatakhanes� �le İlg�l� Kurallar
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Çeş�tl� B�r�mler�m�zde Uyması Gerekenler

 Yatakhanelere z�yaretç� olarak vel� dah�l h�ç k�mse kabul ed�lmeyecekt�r. Özel 
durumlarda vel�ler ve d�ğer z�yaretç�ler öğrenc� �le görüşme �stekler�n� okul �dares�ne 
b�ld�rmek ve uygun görülmes� şartıyla bu �stekler� geçekleşt�reb�lecekt�r.
 Yatakhane odalarında duvarlara, kapıya, dolap, ranza ya da k�taplıklara poster, 
fotoğraflar vb. şeyler asılmayacaktır. 
 Yatakhanede odalarda kes�nl�kle h�ç b�r y�yecek maddes� bulundurulmayacak 
ve yemekhaneden odalara h�çb�r y�yecek maddes� götürülmeyecekt�r.
 Ayakkabılar pans�yon yatakhane g�r�ş�ndek� ayakkabılıklara konulacaktır.
 Odalarınız hayatınızın dört yılını geç�receğ�n�z hayat alanlarınızdır. Sağlıklı ve 
huzurlu b�r mekanda barınmanız s�z�n el�n�zde olduğunu unutmayınız. Bel�rlenen 
kurallara uymanız s�z� hayata düzenl� ve d�s�pl�nl� b�rer fert olarak hazırlayacaktır.
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Pans�yon Yemekhanes� �le İlg�l� Kurallar
 Yemekhanede öğrenc�ler�n yemek alımı sırasında sıraya g�rmeler� ve buna 
r�ayet etmeler� mecbur�d�r.
 Yemekhanede ver�len yemek ve d�ğer y�yecek maddeler� yemekhane dışına 
çıkarılmayacaktır.
 Dışarıdan get�r�len y�yecek maddeler� yemekhaneye sokulmayacaktır.
 Yemek saatler� dışında görevl� öğrenc�den başkası yemekhaneye 
g�remeyecekt�r.
 Öğrenc�ler, yemekhaneye günlük kıyafet� �le geleceklerd�r.
 Öğrenc�ler yemekhaneye vel�, z�yaretç� ve m�saf�r kabul edemezler.
 Yemekhanedek� her türlü dem�rbaş eşya (bıçak, çatal, kaşık, tabak, bardak, 
sürah�, masa ve sandalye) yemekhane dışına çıkarılamaz.
 Yemek saatler� dışında gelen öğrenc�ye yemek ver�lmez. Ancak öğrenc� görevl� 
veya okul �dares�n�n �zn� �le herhang� b�r yere g�tm�ş �se onların yemekler� ayrılır, onlar 
yemek y�yeb�l�r.
 Serv�s teps�ler�, tabak, kaşık ve çatal yemekten sonra boşaltılarak düzgünce 
göster�len yere bırakılacaktır.
 Yemekler self serv�s usulü yend�ğ� �ç�n öğrenc�ler sıraya g�recek ve o sıra 
�çer�s�nde yemekler�n� alacaklardır.
 Öğrenc�ler�n, yemek ve ekmek �srafını en aza �nd�rmeler� �ç�n y�yecekler� kadar 
almaları ve savurganlığa meydan vermemeler� gerek�r. 
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Okulun Genel İşley�ş� �le İlg�l� Kurallar
 Okulun her etk�nl�ğ� öğrenc�lerle, onların b�rl�k ve beraberl�k �ç�ndek� çabaları �le
gerçekleşt�r�lecekt�r. Okulun düzen�, tem�zl�ğ�, �şley�ş� öğrenc�ler�n gösterecekler� �lg� 
ve özene bağlıdır. Bu nedenle sınıfınızı ve yatak odanızı olduğu g�b� kor�dorları, 
bahçey�, tem�z ve düzenl� bulundurmaktan kend�n�z� sorumlu tutunuz. Özell�kle 
bahçey�, dersl�kler� düzen ve gereğ� g�b� kullanmaktan yana her türlü çabayı 
göstermekten kaçınmayınız.
 Okulunuzu ve kend�n�z� güç duruma sokacak her türlü olumsuz davranıştan 
kaçınınız.
 Okulun eşyasını ve b�nasını özen ve d�kkatle kullanınız. Onlara zarar 
vermey�n�z; zarar verenlere �z�n vermey�n�z. Okulu tem�z ve düzenl� b�r şek�lde 
bulundurmayı kend�n�z �ç�n yer�ne get�r�lmes� gereken b�r görev sayınız.
 Okulun düzenled�ğ� her türlü etk�nl�ğe yetenekler�n�z elverd�ğ� oranda katılınız 
ve o etk�nl�ğ� başarıya ulaştırmak �ç�n üzer�n�ze düşen� yapmaktan kaçınmayınız.
 S�zlere h�zmet veren tüm k�ş�lere sevg� ve saygı göster�n onlarla �şb�rl�ğ�, güç 
b�rl�ğ�, gönül b�rl�ğ� yapmayı b�r görev b�l�n�z. Çünkü hep�m�z�n başarısı da bu b�rl�k ve 
beraberl�ğe, sevg� ve saygıya bağlıdır.
 Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu L�seler�nde b�r ders saat�n�n b�le 
çok öneml� ve telaf�s�n�n zor olduğu b�r gerçekt�r. Bu yüzden öğrenc�ler�m�z �z�nden 
zamanında dönmeler�, zorunlu olmadıkça sevk ya da rapor almamalı ve okulun 
çeş�tl� etk�nl�kler�n� �zleme amaçlı katılmak �ç�n okul �dares�n�n bel�rleyeceğ� sınıf 
sırasına r�ayet ed�lmel�d�r. Herhang� b�r sebeple ders� kaçıran öğrenc� telaf� �ç�n ders 
öğretmen� ve sınıf arkadaşlarından yardım �stemel�d�r.

ÖNEMLİ
Sevg�l� Öğrenc�ler, bel�rlenen kurallara uymanız s�z� hayata

düzenl� ve d�s�pl�nl� b�rer fert olarak hazırlayacağını unutmayınız.
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Resmî Gazete: 27.11.2012-28480
Temel �lkeler
MADDE 3 – (1) 4 üncü maddede yer alan sınırlamalar dışında okul önces�, �lkokul, 
ortaokul ve l�selerde kılık ve kıyafet serbestt�r. (2) Öğrenc�ler, okul, sınıf ve şubelerde 
tek t�p kıyafet g�ymeye zorlanamaz. Ancak, okul yönet�m� ve okul-a�le b�rl�ğ�n�n 
koord�natörlüğünde, 4 üncü maddede yer alan sınırlamalara aykırı olmamak 
kaydıyla, vel�ler�n yüzde ell�s�nden fazlasının muvafakat� alınarak�lg�l� eğ�t�m-öğret�m 
yılı �ç�n okul kıyafet� veya kıyafetler� bel�rleneb�l�r. Bu fıkranın uygulanmasına da�r 
usûl ve esaslar M�llî Eğ�t�m Bakanlığı tarafından hazırlanan yönerge �le bel�rlen�r. (3) 
Okul önces�, �lkokul, ortaokul ve l�se öğrenc�ler�, yaş grubu özell�kler�ne uygun, tem�z 
ve düzenl� b�r kıyafet g�yer. (4) Öğrenc�ler, öğren�m gördükler� programın özell�ğ�ne 
göre atölye, �şl�k ve laboratuvarlarda önlük veya tulum, �şyerler�nde �se yapılan �ş�n 
özell�ğ�ne uygun kıyafet g�yer. (5) Öğrenc�ler, beden eğ�t�m� ve spor dersler�nde 
eşofman, d�ğer spor etk�nl�kler�nde �se etk�nl�ğ�n özell�ğ�ne uygun kıyafet g�yer. Ancak 
öğrenc�ler tek t�p eşofman veya spor kıyafet� g�ymeye zorlanamaz. (6) Kız öğrenc�ler, 
�mam-hat�p ortaokul ve l�seler� �le çok programlı l�seler�n �mam-hat�p programlarında 
tüm derslerde, ortaokul ve l�selerde �se seçmel� Kur'an-ı Ker�m dersler�nde başlarını 
örteb�l�r. (7) Sağlık özrü bulunan ve bu durumu belgelend�ren öğrenc�ler�n özürler�n�n 
gerekt�rd�ğ� şek�lde g�y�nmeler�ne �z�n ver�l�r. (8) Özel gün, hafta ve kutlamalarda ders 
�ç� ve ders dışı faal�yetlerde kullanılmak üzere vel�ye malî yük get�recek özel kıyafet 
aldırılamaz.

Kılık ve kıyafet sınırlamaları
MADDE 4 – (1) Öğrenc�ler;
a) Öğren�m gördükler� okulun arması ve rozet� dışında n�şan, arma, sembol, rozet ve 
benzer� takılar takamaz,
b) İnsan sağlığını olumsuz yönde etk�leyen ve mevs�m şartlarına uygun olmayan 
kıyafetler g�yemez,
c) Yırtık veya del�kl� kıyafetler �le şeffaf kıyafetler g�yemez,
ç) Vücut hatlarını bell� eden şort, tayt g�b� kıyafetler �le d�z üstü etek, der�n yırtmaçlı 
etek, kısa pantolon, kolsuz t�şört ve kolsuz gömlek g�yemez,
d)(Değ�ş�k: 27.09.2014 tar�hl� ve 29132 sayılı R.G.) Okullarda yüzü açık bulunur; 
s�yasî sembol �çeren s�mge, şek�l ve yazıların yer aldığı fular, bere, şapka, çanta ve 
benzer� materyaller� kullanamaz; saç boyama, vücuda dövme ve makyaj yapamaz, 
p�rs�ng takamaz, bıyık ve sakal bırakamaz,



ÖNEMLİÜn�forma Tem�n�
Değerl� Vel�m�z,
Okulumuz ün�formasını �l�m�z merkez�nde bulunan herhang� b�r okul 
kıyafet� satış mağazasından “Altınşeh�r Özel Program ve Proje 
Uygulayan Anadolu L�ses� ” �sm�n� vererek tem�n edeb�l�rs�n�z 
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Yaptırımlar
MADDE 5 –(1) Bu Yönetmel�k hükümler�ne aykırı hareket eden ortaokul 
öğrenc�ler�ne 27/8/2003 tar�hl� ve 25212 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan M�llî 
Eğ�t�m Bakanlığı İlköğret�m Kurumları Yönetmel�ğ�; l�se öğrenc�ler�ne 28/10/2016 
tar�hl� ve 29871 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan M�llî Eğ�t�m Bakanlığı 
Ortaöğret�m Kurumları Yönetmel�ğ�n�n Ödül ve D�s�pl�n hükümler� uygulanır.
(2) Bu Yönetmel�k hükümler�ne aykırı hareket eden okul yönet�c�ler� hakkında �lg�l� 
d�s�pl�n hükümler� uygulanır. 

Okulumuz vel�ler�n�n yüzde 
ell�s�nden fazlasının onayı 

alınarak öğrenc�ler�n ün�forma �le 
eğ�t�m öğret�m görmeler�ne karar 

ver�lm�şt�r.

OKULUMUZDA KIYAFET
UYGULAMASI
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1- Okul Pans�yonları Yönetmel�ğ�n�n 51-1. Maddes�:
 Paralı yatılı öğrenc�lerden her yıl �ç�nde bulunulan mal� yılın merkez� yönet�m 
bütçe kanununda bel�rt�len ücret alınır. Parasız yatılı öğrenc�ler�n pans�yon ücretler� 
�se aynı m�ktar üzer�nden Devlet tarafından karşılanır.

2-Okul Pans�yonları Yönetmel�ğ�n�n 51-2. Maddes�:
Paralı yatılı öğrenc�lerden ücretler:
I. Taks�t, öğrenc�n�n kayıt sırasında,
II. Taks�t, Kasım aynının son �ş gününe kadar,
III. Taks�t,Şubataynının son �ş gününe kadar,
IV. Taks�t, N�san aynının son �ş gününe kadarolmak üzere dört taks�tle alınır.
 Taks�t�n� zamanında ödemeyen öğrenc�n�n paralı yatılı öğrenc�l�kle �l�ş�ğ� 
kes�l�r. 
 Paralı yatılı öğrenc�ler�n ücretler� �le d�ğer personel ve gündüzlü öğrenc�ler�n 
yemek ücretler� makbuz karşılığı alınarak en geç �k� �ş günü �ç�nde muhasebe veya 
mal müdürlüğüne yatırılır.

PANSİYONDA KALAN ÖĞRENCİLERİN SAĞLIK İŞLERİ
3- Okul Pans�yonları Yönetmel�ğ�n�n 48-1.Maddes�:
 Pans�yonlardak� sağlıkla �lg�l� �şlemler Sağlık Bakanlığı �le Bakanlık arasında 
yapılacak protokol esasları doğrultusunda yürütülür.

HASTALIK DURUMUNDA İZLENECEK YOL
 Öğrenc� hastalandığında ders saatler� �çer�s�nde �se öğretmen� aracılığıyla okul 
�dares�ne, yurtta �se Bellet�c� öğretmene haber ver�r. Tedav�s� �ç�n kend� başına 
hareket edemez.  Lüzumu dah�l�nde ambulans çağrılır, vel� b�lg�lend�r�l�r. Hastaneye 
sevk� yapılan öğrenc�n�n vel�s� tarafından tak�b�n�n yapılması sağlanır. 



ÖNEMLİPans�yon İlet�ş�m
Osman ATEŞ

Pans�yon Müdür Yardımcısı

0416 223 16 57

 Kız ve erkek bütün öğrenc�ler, dolaplarına sığacak kadar eşya get�rmel�d�rler. 
Öğrenc�ler�m�ze yatak takımı (nevres�m, çarşaf, battan�ye ve yastık kılıfı) tem�n 
ed�lcek olup, sadece �steğe bağlı olarak yastık get�r�leb�l�n�r.
 Dolap üstler�nde, masa ve sandalye üstler�nde bırakılan eşyalar hususunda 
uyarıları d�kkate almayan öğrenc�ler�n ortada bıraktıkları eşyaları depoya kaldırılılr. 
Öğrenc� uyarılır uyarıları d�kkate almayan öğrenc�ler hakkında gerekl� �şlemler 
yapılacaktır. Fazla eşyalar bavul �çer�s�nde bavul odasına konulab�l�r.
 Vel�ler�m�ze okulumuzun ve pans�yonuuzun kapıları her zaman açık olup 
vel�ler�m�z yatılı öğrenc�ler�yle ve pans�yonumuzla �lg�l� her türlü b�lg� ve yardımı 
pans�yonumuzun 0 (416 ) 223 16 57 nolu telefonunu arayıp �lg�l� �darec�den 
alab�l�rler.

2019-2020 KAYIT KILAVUZU
Yatılı Öğrenc�ler�n Yanında Get�receğ� Eşyalar
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EŞYALARIN CİNSİ ADEDİ

Yastık

Eşorfman takımı ve spor ayakkabı

El-yüz havlusu, banyo havlusu veya bornoz

Banyo ve oda terl�ğ�, çorap 

K�ş�sel bakım malzemeler� (d�ş fırçası, macunu vb) 

Asma K�l�t

Tuvalet kağıdı, kağıt havlu

1 Adet (İsteğe Bağlı)

Yeter� Kadar

Yeter� Kadar

Yeter� Kadar

İsteğe Bağlı

İsteğe Bağlı

İsteğe Bağlı



ÖNEMLİZ�ls�z Okul Projes�
Okulumuzda 2013-2014 Eğ�t�m Öğret�m Yılından Ber� 
Z�ls�z Okul Projes� Uygulanmakta Olup, ÇALMASA 

DA ZİLİMİZ DERSİMİZE GİRERİZ! Ş�arı �le Yen� Eğ�t�m 
Öğret�m Yılında da Devam Edecekt�r.ÇALM
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Ders G�r�ş Çıkış Saatler�
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ÇIKIŞ SAATİGİRİŞ SAATİDERS SAATİ

1. DERS SAATİ 08.10 08.50

08.50 09.00

09.00 09.40

09.40 09.50

09.50 10.30

10.30 10.40

10.40 11.20

11.20 11.30

11.30 12.10

12.10 13.10

13.10 13.50

13.50 14.00

14.00 14.40

14.40 14.50

14.50 15.30

DİNLENME

DİNLENME

DİNLENME

DİNLENME

ÖĞLE ARASI

DİNLENME

DİNLENME

2. DERS SAATİ

3. DERS SAATİ

4. DERS SAATİ

5. DERS SAATİ

6. DERS SAATİ

7. DERS SAATİ

8. DERS SAATİ
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9. 10. 11. 12.
SINIF SINIF SINIF SINIF

5 5 5 5
2 2 2 2
2 2 2 -
- - - 2
2 2 - -
6 6 - -
2 2 - -
2 2 - -
2 2 - -
- 2 2 -
4 4 4 4
2 2 2 2
2 2 2 2
2 2 2 2
1 - - -

34 35 21 19
SEÇMELİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (2) - - (3)(5) (3)(5)
DİKSİYON VE HİTABET (1) - - 1 1
OSMANLI TÜRKÇESİ (3) 2 2 2 2
TEMEL MATEMATİK (2) - - 2 2
SEÇMELİ MATEMATİK (2) - - 6 6
SEÇMELİ FİZİK (2) - - 4 4
SEÇMELİ KİMYA (2) - - 4 4
SEÇMELİ BİYOLOJİ (2) - - 4 4
ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ (1) (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2)
MATEMATİK TARİHİ VE UYGULAMALARI (3) - 2 2 2
FEN BİLİMLERİ TARİHİ VE UYGULAMALARI (3) - 3 3 3
SEÇMELİ TARİH (1) - - (2)(4) (2)(4)
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ (1) - - (2)(4) (2)(4)
İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ (1) 2 2 2 2
İSLAM BİLİM TARİHİ (1) - 2 2 2
ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ (1) - - - (2)(4)
SEÇMELİ COĞRAFYA (2) - - (2)(4) (2)(4)
PSİKOLOJİ (1) - - 2 2
SOSYOLOJİ (1) - - 2 2
MANTIK (1) - - 2 2
BİLGİ KURAMI (1) (1)(2) - - -
DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI (1) 1 1 1 1
İŞLETME (1) - - 2 2
EKONOMİ (1) - - 2 2
GİRİŞİMCİLİK (1) - - 1 1
YÖNETİM BİLİMİ (1) - - 2 2
ULUSLARARASI İLİŞKİLER (1) - - 2 2
KUR’AN-I KERİM (4) 2 2 2 2
PEYGAMBERİMİZİN HAYATI (4) 2 2 2 2
TEMEL DİNÎ BİLGİLER (2) (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2)
SEÇMELİ BİRİNCİ YABANCI DİL (4) (2)(4) (2)(4) (2)(10) (2)(10)
SEÇMELİ İKİNCİ YABANCI DİL (4) (2)(4) (2)(4) (2)(4) (2)(4)
YABANCI  DİLLER EDEBİYATI  (4) (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2)
SEÇMELİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (4) 2 2 2 2
SOSYAL ETKİNLİK (4) (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2)
SEÇMELİ GÖRSEL SANATLAR (4) 2 2 2 2
SEÇMELİ MÜZİK (4) 2 2 2 2
SANAT TARİHİ (1) 2 2 2 2
DRAMA (1) 1 1 1 1
BİLGİSAYAR BİLİMİ (2) 2 2 2 2
PROJE HAZIRLAMA (1) (1)(2) (1)(2) (1)(2) (1)(2)

5 4 18 20
1 1 1 1

40 40 40 40

FELSEFE

GÜZEL 
SANATLAR

TOPLAM DERS SAATİ

İKİNCİ YABANCI DİL

BİLİŞİM

GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK

ORTAK DERS SAATİ TOPLAMI

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ

SE
ÇM

EL
İ D

ER
SL

ER

DİL VE 
ANLATIM

MATEMATİK 
VE FEN 

BİLİMLERİ

SOSYAL 
BİLİMLER

DİN, AHLÂK 
VE 

DEĞERLER

SPOR VE 
SOSYAL 

ETKİNLİK

SEÇİLEBİLECEK DERS SAATİ SAYISI

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

REHBERLİK VE YÖNLENDİRME

YABANCI 
DİLLER VE 
EDEBİYATI

BİRİNCİ YABANCI DİL

            ÖZEL PROGRAM VE PROJE UYGULAYAN ANADOLU LİSESİ
              HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ                                                                    

DERSLER

OR
TA

K 
DE

RS
LE

R

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

TARİH

COĞRAFYA

MATEMATİK

FİZİK

KİMYA

BİYOLOJİ
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TARİH İŞLEM

01-12 Temmuz 2019 Yerleşt�rme �şlemler� �ç�n terc�hler�n alınması

Yerleşt�rme Sonuçları ve boş kontenjanların
�lan ed�lmes�

Yerleşt�rmeye Esas 1. Nak�l Terc�h
Başvurularının Alınması

Yerleşt�rmeye Esas 2. Nak�l Terc�h
Başvurularının Alınması

Yerleşt�rmeye Esas 1. Nak�l Sonuçlarının İlanı

Yerleşt�rmeye Esas 2. Nak�l Sonuçlarının İlanı

2019-2020 Eğ�t�m ve Öğret�m Yılı Açılışı

Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca
Alınması

İl/İlçe Öğrenc� Yerleşt�rme ve Nak�l Kom�syonları
Yerleşt�rmeler�n�n Tamamlanması, Yatılılık
Yerleşt�rme Sonuçlarının İlanı ve e-Pans�yon
Üzer�nden Kayıtların S�steme İşlenmes�

22 Temmuz 2019

29 Temmuz - 02 Ağustos 2019

05 Ağustos 2019

05-08 Ağustos 2019

10 Ağustos 2019

26-29 Ağustos 2019

06 Eylül 2019

09 Eylül 2019



/altinsehiral /altinsehiral@altinsehiral @altinsehiral

ÖNEMLİOkul Telefonu    : 0416 223 17 77
Okul Belgegeçer (Faks): 0416 223 22 63
Pans�yon Telefon   : 0416 223 16 57
E-Posta     : 974100@meb.k12.tr
Web Adres�    : http://alt�nseh�ral.meb.k12.tr
Adres      : Altınşeh�r Mah. Bağdere Cad. No:1
         Merkez / Adıyaman

Değerl� Vel�ler�m�z;
 Okulumuzun ve pans�yonuuzun kapıları s�zlere her zaman açık olup 
öğrenc�ler�n�z, okulumuz ve pans�yonumuz �lg�l� her türlü b�lg� ve yardıma mesa� 
saatler� �çer�s�nde aşağıdak� �let�ş�m kanallarını kullanarak ulaşab�l�rs�n�z.

2019-2020 KAYIT KILAVUZU
İlet�ş�m B�lg�ler�m�z

-26-

BiZi SOSYAL MEDYADA TAKiP EDiN!

“GELECEGiNiZ, GELENEGiMiZDiR”


