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Sayın Veli,  
 
        Öğrencinizin okulumuzu kazanmasından dolayı sizleri tebrik ediyoruz. 

Bu başarının gelecekte de artarak devamını temenni ediyor, öğrencinizin 

okulumuzdan alacağı kaliteli ve çağdaş eğitimi ile ülkemiz geleceğine ışık 

tutacağına inanıyoruz.  

 

       Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi ailesine katılmanız bizleri 

mutlu etmiştir. Okulumuzda her türlü hizmet, Bakanlığımızın tahsis ettiği 

ödenek, velilerimizin gönüllü bağışları ile sunulmaktadır. Okulumuzun 

hizmet kalitesini sizlerin de katkılarıyla en üst seviyeye çıkarmayı 

hedefliyoruz.  

           Saygılarımızla…  

Okul İdaresi 



 

 

KAYITLARLA İLGİLİ ESASLAR ÖNEMLİ!  

 

       Her ne kadar yeni öğrenci kayıtları elektronik ortamda yapılsa da, okulumuzda 

uygulanacak olan programlar konusunda bilgi edinmek ve teslim edilmesi gereken 

evrakı vermek üzere velilerimizin en geç 31/08/2018 tarihine kadar mutlaka 

okulumuza gelmeleri gerekmektedir.  

 

 

PARALI/PARASIZ YATILILIK 
Yatılılık, parasız ve paralı yatılı olmak üzere iki şekildedir. Belirleyici unsur ailenin gelir 

durumudur. Kayıt sonrası evraklar incelendikten sonra yatılılık durumu kesinleşir. Ailede 

fert başına düşen yıllık gelir 11.600 TL’nin altında olursa öğrenci pansiyona kontenjan 

ölçüsünde parasız yatılı olarak kabul edilir. Bu şartı taşımayanlar paralı yatılı olarak 

pansiyona kontenjan durumuna göre kabul edilir.  

Paralı/Parasız Yatılılık ile ilgili belgeler okulumuz web sitesinde pansiyon linki altında 

yer almaktadır.  

 

PARASIZ YATILILIĞA TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ 
Okulumuza kayıt yaptıran öğrencilerden öğrenimlerine parasız yatılı olarak devam etmek 

isteyenler gerekli belgeler ile birlikte 14 Eylül 2018 tarihi saat 17:00’ye kadar müracaat 

edeceklerdir.  

Parasız Yatılılığa hak kazanan öğrencilerden ortaokulda burslu olanların bursları iptal 

edilir. Bu öğrenciler aylık harçlık ve yıllık kırtasiye ve giyim yardımından faydalandırılır.  

 

PARALI YATILILIK 
MADDE 51-  

(1) Paralı yatılı öğrencilerden her yıl içinde bulunulan mali yılın merkezi yönetim bütçe kanununda 

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 işgününe 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 

olduğu okulun pansiyon taksitine sayılır. Nakil olduğu okulun pansiyon ücreti önceki pansiyon ücretinden 

fazla ise bu taksite ait fark alınır. Eksik ise fark geri verilmez. 4  

 

Yatılı kalacak öğrenciler yatılılığın 4 taksitten birincisi olan 725 TL’yi (2018 yılı için 

belirlenen rakam) okulumuz Pansiyon hesabına (Karaman Ziraat Bankası –                           

TR 68 0001 0001 7757 9054 1550 03 IBAN No’ya) yatırır, dekontunu pansiyon kayıt 

evrakı ile okula teslim eder.  

Paralı Yatılılığı tercih eden öğrencilerden ortaokulda burslu olanların bursları devam eder. 

Bu öğrenciler aylık harçlık ve yıllık sosyal yardımlardan faydalandırılmaz. 

 

 

  



 

 

GÜNDÜZLÜ ÖĞRENCİLER 
Gündüzlü öğrenciler tam gün eğitimin olduğu okulumuzda, öğle yemeklerini 2018 yılı 

için kişi başına düşen tabela ücretinin % 55’i olan 5 TL ödeyerek yiyebilirler. Yemek 

ücretlerinin hesaplanması aylık olarak yapılmaktadır. Yemek ücretleri ay girmeden peşin 

olarak alınmaktadır. Aylık ödenmesi gereken ücretler çizelge halinde hazırlanmakta; okul 

duyuru panoları ve okulumuz internet sayfasında duyurulmaktadır.  

Gündüzlü öğrencilerin daha önceden aldıkları veya kazandıkları burs ve burslulukları 

devam eder.( Parasız yatılı öğrenciler burs alma hakkını kaybederler).  

 

BURSLULUK 
Ortaokulda burs alan ve okulumuza yerleştirilen öğrencilerin bursları okulumuzda devam 

eder. Ancak parasız yatılı olarak kabul edilen öğrencilerin bursları iptal edilir.  

 

PANSİYONA YERLEŞME 
2018-2019 Eğitim öğretim yılı 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacaktır. Yatakhanelere 

yerleşim işlemleri 16 Eylül 2018 Pazar günü 13.00 - 17.00 saatleri arası yapılacaktır. 

Öğrencilerin üzerlerinde fazla para taşımamaları için Karaman ili içerisinde bulunan 

bankalardan herhangi birinden (Okulumuza HALKBANK, İŞ BANKASI ve ZİRAAT 

Bankalarının ATM' leri yakın) bankamatik kartı çıkartılması uygun olacaktır. 

Yatılı öğrenciler gereken eşya, araç ve gereçleri yanlarında getireceklerdir. Odalarımızın 

daha rahat kullanılabilmesi için gereğinden fazla eşya ve kıyafet getirilmemelidir. 

Öğrencilerimizin yurtta rastgele bıraktıkları tertip düzeni bozan eşyalar çöpe atılır. 

Yatakhaneye yerleşmede yeni kayıt (Hz. sınıf) öğrencilerimizin sadece bir yakını içeri 

alınabilecektir. Diğer sınıf öğrencilerimiz kendileri yerleşeceklerdir.  
 

 

NECİP FAZIL KISAKÜREK SOSYAL BİLİMLER LİSESİ 

(2018–20119 Eğitim-Öğretim Yılı) 

OKUL KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER: 

 

1. Öğrencinin nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi 

2. Velinin nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi 

3. 4 adet vesikalık fotoğraf 

4. Eğer bu yıl kazandı ise 2018 İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM 

KURUMLARI BURSLULUK SINAVI (İOKBS) kazandığını gösterir belge 

5. Burslu olduğuna dair veya bursluluk sınavını kazandığına dair belge 

6. 5 Top A4 fotokopi kâğıdı 100 TL tutarında Posta pulu (Beş yıl için)  veya 

(Karaman Merkez HALKBANK şubesi Okul Aile Birliği hesabına            

IBAN : 

TR 840001200947800016000235)  

Hesabına 150 TL yatırılarak dekontun getirilmesi.  

7. Kayıtta öğrencinin birinci derecede yakını (Anne veya babası) okula gelmelidir. 

(Anne Baba ayrı ise yasal vasisi belgesi ile birlikte gelmelidir. 
  



 

 

PANSİYON KAYIT - KABUL İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ 

BELGELER:  

 

 

1.Aile Maddi Durum Beyanı( EK:1 ) belgesi. 

(Çalışanlar maaş aldıkları yerden, emekliler maaş aldığı banka 

şubesinden, bunların dışındakiler Muhtara onaylatacaklar.) 

 Yıllık gelir toplamının fert başına düşen sınır miktarı 2017 yılı için 

11.600.TL(On Bir Bin Altı Yüz TL) 

 

2.İşçi, memur veya emekli iseniz Maaş Belgesi. 

(Aylar itibariyle 2017, yılına ait 12 aylık toplam gelirini gösteren 

belge)(Serbest meslek çalışanı iseniz Vergi Levhanız veya SGK İle 

ilgili sigorta durum belgeniz. ) 

 

3.Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği  (Öğrenci adına alınmış olacak.) 

 

4.Yatılılığa engel bir halin olmadığına dair Sağlık Raporu ("Yatılı 

pansiyonda kalmasında sakınca yoktur ." ibaresi mutlaka yazılacak.) 

 

5.Velinin ve çalışıyorsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve 

babası ile ilgili tedavi yardım beyannamesi, varsa bakmakla yükümlü 

olduğu diğer şahıslarla ilgili mahkeme karar örneği. 

 

6. Nüfus Yerleşim Belgesi 

 

7. Öğrencinin mezun olduğu okuldan alacağı hiçbir disiplin cezası 

almadığına dair resmi yazı 

 

8.  Okul Web sayfasında yayınlanan  “Pansiyon veli sözleşmesi” 

çıktısı alınarak okunup ilgili yerler doldurulacak. 

9. Mavi dosya ile teslim edilecek. 


