
……/……/ ………… 

İSTANBUL RECEP TAYYİP ERDOĞAN  

ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE 

 

  20…..-20…… Eğitim ve Öğretim yılında okulunuz pansiyonunda yatılı olarak 

kalacak…………………………………………………………………………TC Kimlik Numaralı …….… sınıfı ………. 

nolu ……………………………………………………isimli öğrenciniz; 

1. Her hafta cuma günü son ders bitiminden pazartesi saat 08:00 da /Pazar akşamı saat 

20:00 da okulda bulunmak üzere evci çıkacaktır. 

2. Daimi yatılı olacaktır. 

Yukarıda belirtilen evci ve izinli olduğu sürelerde ;  

a) Öğrenciye ait sorumluluğu üzerine almayı,  

b) Bu süreler dışında okulun bilgisi olmadan öğrenciyi alıkoymamayı, telefonda izin 

istememeyi ( Acil durumlarda faksla bildirilecektir.  Santral:0 212 631 60 22--0 212 

631 60 22 Faks: 0 212 631 39 56) 

c) Velisi bulunduğum öğrencinin ancak tarafımdan imzalanan dilekçe ile hafta arası gece 

iznine çıkarılmasını kabul ediyorum. 

d) Öğrencinin dershane, kurs (bale,tiyatro,yabancı dil,keman,yüzme vb.) gidebilmesi için  
okul idaresine izin dilekçesi getirerek , kayıt yaptırdığına dair yazı ile hangi gün ve 
saatlerde katılacağını belgelendireceğimi  

e) Ekte bulunana yatılı öğrencilerin uyması gereken kuralları okudum ve aynen kabul 
ediyorum. Uymadığı zaman öğrenciyi yatılılktan alacağımı taahhüt ederim. 

 
Velinin Adresi ve Telefonu: 
 
Velisinin  (Adı Soyadı-İmzası) 
 

Öğrencinin Evci Çıkacağı Kişiler : 

1 ………………………………………………….                                3 ………………………………………………….. 

2 …………………………………………………..                              4 ………………………………………………… 

Evci Adresi ve Telefon Bilgileri : 

Not: 

1. Yatılılık süresi bir  eğitim-öğretim yılıdır. 

2. Yatılılık ile ilgili eşyalar okulun açılmasına iki gün kala kabul edilmeye başlar. 

3. Pansiyon eşya ve demirbaşına verilen zararlar veliye ödetilir. 

4. Öğrenciye ait eşyaların en geç okul kapatıldıktan bir hafta sonra alınması gerekir. Bu 

sürede alınmayan eşyalar için okul sorumluluk kabul etmez. 



……/……/ ………… 

İSTANBUL RECEP TAYYİP ERDOĞAN  

ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE 

 

 Pansiyonunuzda yatılı olarak kalan …………………….. sınıfı ……………… numaralı oğlum 

……………………………………………………………………………….’ün hafta sonları aşağıda belirttiğim 

isimlerle evci çıkmasına müsaade ediyorum. 

 Gereğini bilgilerinize arz ederim. 

 

         Veli Adı Soyadı İmzası 

 

Veli Adres ve Telefonu: 

 

 

 

Evci Çıkacağı Kişiler: 

1. 

2. 

3. 

4.  

 

 

 

Evci Adresi ve Telefon Bilgileri: 

 
 
 
 
 
 
 



……/……/ ………… 

 

 

 

İSTANBUL RECEP TAYYİP ERDOĞAN  

ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE 

 

 

 Pansiyonunuzda yatılı olarak kalan …………………………….. sınıfı ………………………numaralı 

oğlum ……………………………………………………………………………….’ın ………………………………tarihinde 

aşağıda belirttiğim adrese evci çıkması için gerekli iznin verilmesini arz ederim. 

 

 

         Veli Adı Soyadı İmzası 

 

Veli Adres ve Telefonu: 

 

 

 

Evci Adresi ve Telefon Bilgileri: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



…/……/ ………… 

İSTANBUL RECEP TAYYİP ERDOĞAN  

ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE 

 

 Pansiyonunuzda yatılı olarak kalan …………………………….. sınıfı ………………………numaralı 

oğlum ……………………………………………………………………………….’ün hafta sonu evci çıkmadığı 

takdirde;  

Cumartesi günü saat 10.00-18.00 arasında çarşı iznine, Pazar günü saat   09.00-18.00 

arasında çarşı iznine çıkmasına  müsaade ediyorum. 

Hafta içi her gün okul çıkışından saat  18.00’ya kadar çarşı iznine çıkmasına müsaade 

ediyorum. 

         Gereğini bilgilerinize arz ederim. 

 

 

                                              Veli Adı Soyadı İmzası 

 

Veli Adres ve Telefon Bilgileri 

 

 

 

 

 

 

Not: Hafta sonu çarşı izin saatleri Saat 09.00 ile saat 18.30 arasında verilmektedir. 

Hafta içi çarşı izinleri okul çıkışından akşam 18.00’a kadar verilmektedir. 

 

 

 


