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İZMİR ATATÜRK LİSESİ 2022 - 2023  EĞİTİM ÖĞRETİM 

YILI KIZ / ERKEK ÖĞRENCİ PANSİYONU PARALI YATILI 

BAŞVURU ŞARTLARI 

 

         PANSİYON KAPASİTEMİZ: 

 Kız Pansiyonumuz 80 öğrenci kapasiteli olup, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı için 

16 boş kontenjan bulunmaktadır. Erkek Pansiyonumuz 120 öğrenci kapasiteli olup , 2022-

2023 Eğitim Öğretim Yılı için 24 boş kontenjan bulunmaktadır. Odalar 6 kişiliktir (Ranza 

sistemi). Ortak banyo ve tuvalet kullanılmaktadır. 

              Yönetmelik gereğince;  Ortaöğretim kurumlarının pansiyonlarında her yıl tespit 

edilen  boş kontenjanın %80'i parasız yatılı, %20'si paralı yatılı öğrencilere ayrılır.  

            Her yıl tespit  edilen boş kontenjanın sınıflar bazında (Hazırlık, 9., 10., 11. ve 12. 

Sınıf) dağılımı; sınıf  bazında başvuran öğrenci sayısının, toplam boş kontenjan ile 

çarpımının toplam başvuran öğrenci sayısına bölümü ile elde edilen sonuca göre yapılır. 

           Yatılılığa başvuran öğrencilerden yatılılığa başvuru kayıt kabul şartlarını taşıyanlar 

 “Uzaktan Yakına İlkesi” doğrultusunda ailesinin ikamet ettiği yerleşim birimi; 

a) Yurtdışında, 

b) Pansiyonlu okulun bulunduğu il dışında, 

c) Pansiyonlu okulun bulunduğu ilçe dışında, 

d) Pansiyonlu okulun bulunduğu ilçede bulunanlar, 

belirtilen öncelik sırasıyla kontenjan durumu ve Merkezi Sınav puanı dikkate alınarak 

yapılacak sıralamaya göre Parasız Yatılı veya Paralı Yatılı olarak pansiyonlara 

yerleştirilecektir. 

 

“PARALI YATILI” OLARAK BAŞVURU YAPACAK 

ÖĞRENCİLERDEN İSTENEN BELGELER: 

Parasız Yatılılık şartlarını (Gelir Durumuna Uygunluk (EK-1’e göre)  taşımayan öğrenciler 

pansiyonumuza paralı yatılı olarak kayıt yaptırabilirler.  

 

1- Başvuru Formu ( https://izmirataturklisesi.meb.k12.tr adresi matbu dilekçeler kısmında) 

2- Öğrencimizin yatılı okumasına engel olacak herhangi bir hastalığı bulunmadığına dair 

resmi sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık raporu (Sağlık Ocağından ya da Aile 

Hekiminden alınabilir. Ayrıca raporda “Pansiyonda kalmasında sakınca yoktur” 

ibaresi mutlaka olacak )  

3- Aile üyelerinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaraları beyanı 

(Vukuatlı Nüfus Kayıt Belgesi , e-devlet üzerinden barkodlu olarak alınabilir) 

4- Öğrencinin adına İkametgah Belgesi, (e-devlet üzerinden barkodlu)  

5- Yerleştirmeye Esas Puan Belgesi 

6- Veli ve Öğrenci Nüfus fotokopisi 

7- 2 Adet Fotoğraf 

8- Pansiyona Yerleşememe Dilekçesi ( https://izmirataturklisesi.meb.k12.tr adresi matbu 

dilekçeler kısmında). 
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9- Kesin kayıt sırasında verilecek diğer belgeler ( Öğrenci-Veli Pansiyon Sözleşmesi, 

Çarşı İzin Dilekçesi, Evci Çıkma Belgesi, Genel Muvafakatname, Taahhütname) 

(https://izmirataturklisesi.meb.k12.tr adresi matbu dilekçeler kısmında). Dilekçeler 

öğrenci velisi tarafından ıslak imzalı olarak doldurulacaktır.  

10- Akciğer Filmi kesin kayıttan sonra verilecektir.  

 

        Pansiyonda Paralı Yatılı kalacak öğrenciler için belirlenen ücret 4 taksitte alınır. İlk taksit 

ders yılının başladığı ilk gün, ikinci, üçüncü ve dördüncü taksitler ise KASIM- ŞUBAT ve NİSAN 

aylarının  SON İŞ GÜNÜNE KADAR alınır. Taksitini zamanında ödemeyen öğrencinin yatılılıkla 

ilişiği kesilir. 2022-2023 öğretim yılının ilk iki taksiti 2.052,50 TL' dir. Son iki taksiti 2023 Mali 

Yılı Bütçe Kanununa göre tespit edilen miktar üzerinden alınacaktır. Taksitler okul pansiyon 

hesabına yatırılacaktır. 

 

TAKSİT TAKSİT MİKTARI HANGİ TARİHLER ARASINDA 

1. TAKSİT 2.052.50-TL. 
Ders yılının başladığı 

ilk gün 
 

2. TAKSİT 2.052.50-TL. 01 Kasım 2022 
Kasım Ayı son iş 

gününe kadar 

3. TAKSİT 
Bakanlık tarafından 

belirlenecektir 
01 Şubat 2023 

Şubat Ayı son iş 

gününe kadar 

4. TAKSİT 
Bakanlık tarafından 

belirlenecektir 
01 Nisan 2023 

Nisan Ayı son iş 

gününe kadar 

 

   BURSLU ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR: 

 Bursluluktan parasız yatılılığa geçişler için başvurular, velisi tarafından öğrencinin burslu 

öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne ders kesiminden itibaren eylül ayının son iş günü 

mesai bitimine kadar yapılır. 

 Bursluluktan parasız yatılılığa geçiş isteği, okul yatılılık ve bursluluk komisyonunca 

başvuru süresi bitiminden üç gün içerisinde sonuçlandırılarak e-Okul sistemine 

kaydedilir. 
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