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 Cep Tel: 0505 560 88 82 

 Faks: (0216) 325 59 90 
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YAPILACAK İŞ / İŞLEM TARİH SAAT 

PARALI YATILI KALANLARIN GELECEK YIL İÇİN 
DİLEKÇE VERMESİ 

01.04.2019 
30.04.2019 

17.00 

BURSLULUKTAN PARASIZ YATILILIĞA GEÇİŞ İÇİN 
BAŞVURU 

12.06.2019 
29.09.2019 

17.00 

PANSİYONDA KALMAK İSTEYENLARİN 
BAŞVURUSU 

26.08.2019 
29.08.2019 

17.00 

KOMİSYONUN DEĞERLENDİRMESİ VE 
KAZANANLARIN E PANSİYONA İŞLENMESİ 

02.09.2019 
PAZARTESİ 

17.00 

PANSİYON KAYITLARININ YAPILMASI 
03.09.2019 
06.08.2019 

17.00’YE 
KADAR 

PANSİYONUN ÖĞRENCİLERE AÇILIŞI 
08.09.2019 

PAZAR 
13.00 

 

NOT: Başvurular bizzat öğrenci velisi tarafından süresi içinde yapılacak, eksik 

evrak ve zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. 

Pansiyona yerleştirme okulumuz öğrenciler arasından puan üstünlüğüne göre 

kontenjan durumuna göre komisyonca yerleştirilecektir. 

 PANSİYONUN AÇIK OLDUĞU TARİHLER  

08 Eylül 2019 Pazar Saat: 13:00 – 15 Kasım 2019 Cuma Saat:18.00 

24 Kasım 2019 Pazar saat: 13:00 – 17 Ocak 2020 Cuma Saat:18:00 

02 Şubat 2020 Pazar Saat: 13:00 – 03 Nisan 2020 Cuma Saat: 18:00 

12 Nisan 2020 Pazar Saat: 13:00 – 22 Mayıs 2020 Cuma Saat: 18:00 

26 Mayıs 2020 Salı Saat: 13:00 – 19 Haziran 2020 Cuma Saat: 18:00 

Millî Eğitim Bakanlığı’nın eğitim ve öğretim yılı takviminde herhangi bir 

değişiklik yapması durumunda, yukarıdaki tarihlerde ortaya çıkabilecek 

değişiklikler velilere bildirilecektir. 
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YATILILIK 
Yatılı öğrenciler eğitim programımızın önemli bir bölümünü 

oluşturmaktadır.  Hazırlık sınıfından 12. sınıfa kadar olan ve yatılılık ölçütlerine 

uyan öğrenciler, istedikleri takdirde, okulumuzda uygulanan iki yatılı 

programdan (paralı-parasız yatılı) birinden yararlanabilirler.  Öğrencilerimize 

ÇARŞI ve EVCİ izinleri verilir. Çarşı iznine çıkanlar yemeklerini okulda yer ve 

okulda yatarlar. Evci iznine çıkanlar Cuma günü okuldan sonra ayrılır, Pazar 

günü akşam yemeğinde okula gelir. 

Yatılı öğrenciler, Pansiyon Talimatnamesi ve MEB pansiyon yönetmeliği 

hakkında bilgi sahibi olmak ve bunlara uymakla yükümlüdürler. 

GENEL KURALLAR 
Yatakhanedeki genel yaklaşım, başkalarını rahatsız etmemek ve onların 

yatakhane kullanım haklarına saygı göstermektir. Bu çerçeve içinde, MEB Orta 

Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde yazılı olan beklentilerin yanı sıra, 

öğrencilerimizden aşağıdaki kurallara da uymaları istenmektedir. 

 Öğrenciler Okuldan sonra 17.30’a kadar dışarı çıkma izinleri vardır. 

17.30’dan sonra tüm öğrenciler pansiyon binasında bulunurlar. 

 Çalışma, Dinlenme ve Beslenme pansiyondaki öğrencinin en temel 

hakkıdır. Her hangi birisi bu hakkı engelleyemez veya kısıtlayamaz. 

 Okulumuzda yatılı ağabeyler yaşça küçük öğrencileri korur ve gözetir. 

Gerektiği durumlarda yol gösterir, yardımcı olurlar. Karşılıklı sevgi ve 

saygı esastır. 

 Öğrenciler her türlü değerli eşyalarını korumak ve evci çıktıklarında 

değerli eşyalarını yanlarına almakla yükümlüdürler. Kaybolan eşyaların 

sorumluluğu tamamen öğrenciye aittir. Okulun bu konuda herhangi bir 

yükümlülüğü bulunmamaktadır. 

 Öğrenciler her ne sebeple olursa olsun yanlarında ve yatakhanede ilaç 

bulunduramazlar. Öğrenciler ilaçlarını pansiyon müdür yardımcısı veya 

sağlık personelinin denetim ve kontrolünde alırlar. 
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 Sürekli kullanmak ve yanında bulundurmak zorunda olduğu ilaçları 

pansiyon müdür yardımcısına bildirir. 

GÜNLÜK YAŞAM VE KURALLAR 

OKUL BAHÇESİNİN KULLANIMI 
Okulumuz yatılı öğrencileri serbest saatlerde okul bahçesinde vakit 

geçirebilir, spor yapa bilirler. Hava karardıktan sonra güvenlik nedeniyle tüm 

öğrenciler pansiyon binasında bulunurlar.  

OKUL SONRASI KÜTÜPHANE KULLANIMI 
Yatılı öğrenciler hafta içi her gün 17.30’a kadar okul kütüphanesinden 

faydalanabilirler. Her öğrenci ayrı bir sırada oturarak sessizce çalışırlar ve 

bilgisayarda araştırma yapabilir. Pansiyonda MEB internet bağlantısı vardır. 

OKUL SONRASI SPOR SALONU KULLANIMI 
Spor salonunun okul sonrası ve hafta sonunda kullanımına ilişkin istek 

olursa özel bir program yapılır ve yatılı öğrenciler kullanım saatleri konusunda 

bilgilendirilir.  

Spor salonu kullanılırken temiz spor ayakkabı ve uygun spor kıyafeti 

giyilmelidir. Kullanılan alet ve malzemeler tekrar yerine konulmalıdır. 

KANTİN 
Okul kantini açık olduğu zamanlarda pansiyon öğrencilerimizin de 

hizmetindedir.   Öğrenciler tükettikleri yiyecek ve içecekler için fiyat 

listesindeki bedelleri öderler.  

ODALARIN KULLANIMI 
 Okulumuz yatılı öğrencisi odasını temiz ve düzenli tutar. 

 Odalarda yiyecek-içecek bulundurulmaz. 

 Öğrenciler kendi odası ve yatağı dışında başka bir oda ve yatakta 

yatmaması gerektiğini bilir. 
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 Öğrenciler yatak odasının dışında pijama ve diğer yatak kıyafetleriyle 

dolaşmamaya özen gösterir. 

 Sabahleyin odadan ayrılmadan önce yatakların toplanmasına, 

masaların temiz ve düzenli olmasına dikkat eder. 

 Dolaplara resim, poster, fotoğraf vb. çıkartmalar yapıştırmaz, yazı 

yazmaz. 

 Yat saatinden sonra yatakhanenin sükûnetinin korunmasına, ışıkların 

kapatılmasına özen gösterir. 

 Odaların içerisindeki rastgele bavul, çanta vb. eşyaların 

konulmamasına özen gösterir. 

 Öğrenci odasına öğrenciye yakışmayan, öğrencilikle ilgisi olmayan 

eşyaları getirmez. 

 Öğrenciler, günlük ayakkabılarıyla odalara girilmeyeceğini bilir. 

 Herkes kendi eşyasını kullanır,  arkadaşlarının eşyalarını kullanmak 

durumunda kalırsa izin alır. 

 Odalara veya eşyalara zarar vermez. Rapor edilen zararın tamir veya 

yenileme masrafı sorumlu olan kişi tarafından ödenir. 

 Tuvalet ve banyolar her gün okul görevlileri tarafından temizlenir. 

ODA DAĞILIMLARI 

 Oda dağılımları yurt yönetimi tarafından yapılır. Öğrencilerin sınıf 

seviyeleri ve öğrenciler arasındaki uyuma dikkat edilir. 

ÇAMAŞIRHANE KULLANIMI 

Öğrenciler çamaşırlarını pansiyonda bulunan çamaşır makinesi ile yıkarlar. 

 Makineyi kullanma talimatına göre kendi aralarında yaptıkları sıraya 

göre kullanır ve kurutma makinesinde kurutur. Islak çamaşırlar yatak 

odasında bulunmaz. 

 Çamaşır yıkama sırasını Pansiyon Öğrenci Başkanı düzenler. 
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 YAZ AYLARINDA EŞYALAR 

 Odalar ikinci dönemin sonunda boşaltılmalıdır, yaz süresince bakım 

çalışmaları, boya badana yapılabilir. Pansiyonda bırakılan eşyanın 

kaybından veya zarar görmesinden yönetim sorumlu değildir. 

 Tatil dönüşlerinde öğrenciler yurtlar açılmadan önce eşya bırakmaya 

gelemezler. Kargo ile eşyalarını gönderenler, teslimat günü olarak 

yurtların açılacağı günü seçmeli ve kargolarını kendileri teslim 

almalıdır. 

ETÜT SAATLERİ VE KURALLARI 
Etüt saatleri; okuldaki ders gibidir ve zorunludur, öğrencilerin 

ödevlerini yapmak, projelerini tamamlamak, öğrendiklerini tekrar etmek ve 

derslere, sınavlara çalışmak için kullanacakları önemli fırsattır.  Etüt salonunda 

yapılır. Öğrenciler etüt zamanı yanlarında ders araç ve gereçlerinin yanı sıra 

okuyacak bir kitap da bulundurmalıdır. Etüt kurallarına uyulmaması halinde 

(etüde katılmamak, geç katılmak, başkalarını rahatsız etmek, etütte telefon vs 

ile oynamak) Orta Öğretim Kurumlar Yönetmeliğindeki disiplin bölümünde 

belirtilen yaptırımlar uygulanır. 

ETÜT SAATLERİ 
Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri saat 19.00-22.00 

saatleri arasındadır. 

Etüt ve Çalışma Saatlerinde Öğrencilerden Beklenenler 

ETÜT KURALLARI 
 Gerekli bütün ders araç ve gereçlerini yanlarında getirmiş olmaları 

 Etüde zamanında gelmeleri 

 Diğer öğrencileri rahatsız etmeden sessiz çalışmaları 

 Etüt alanını düzgün ve temiz bırakmaları 

 Etüt sınıfına su dışında hiçbir yiyecek ve içecek getirmemeleri 
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 Proje ya da ödevleri olmadığı zamanlarda okumak için yanlarında kitap 

getirmeleri 

 Yatılı öğrencilerin tamamı okul programı gereği, etüt programına 

katılmak ile yükümlüdürler. Etütler her iki dönem için, ilk hafta başlar, 

son haftaya kadar devam eder. 

 Yatma saatinden sonra zorunlu nedenlerle geç etüt yapmak isteyen 

öğrencilerin çalışması belletmen veya pansiyon müdür yardımcısının 

iznine bağlıdır. 

 Hastalık Raporu olanlar ve izinli olanlar dışında her öğrenci etüde 

katılmak zorundadır. 

 Etütler sırasında öğrenciler diğer arkadaşlarını rahatsız edebilecek 

davranışlardan kaçınır. 

 Öğrenciler sadece acil nedenlerle öğretmenin iznini alarak etütten 

ayrılabilirler. 

 Kurallara uyulmaması halinde, belletici öğretmenler durumu yazılı 

olarak Pansiyon Müdür Yardımcısına iletirler. 

YURT İÇERİSİNDEKİ ORTAK KULLANIM ALANLARI 
 Koridorlarda ve merdivenlerde dikkatli, sakin ve başkalarını rahatsız 

etmeyecek şekilde davranır. 

 Öğrenci pansiyon zaman çizelgesine uygun davranır. Zaman 

çizelgesinin takibini herkes kendi yapmakla yükümlüdür. 

 Banyoların kullanımında temizlik ve hijyen kurallarına dikkat edilir, 

lavabo ve duş giderlerine saç, sakal, tıraş bıçağı, çöp vb. 

bırakılmamaya, tuvalete girişte ve çıkışta sifon çekilmesine özen 

gösterilir. 

ZİYARETÇİLER  
 Öğrenciler hafta içi 15.10-17.30 saatleri arası, hafta sonu 12.00-17.30 

saatleri arası, pansiyon müdür yardımcısı veya belletmen izniyle 

ziyaretçilerle görüşebilir. 
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 Öğrencileri ziyaret edebilecek kişiler, öğrencinin velisi tarafından kayıt 

sırasında okul yönetimine yazılı olarak bildirilir. Yeni ziyaretçi 

eklenmesi ya da ziyaretçinin çıkarılması yine velinin yazılı bildirimiyle 

gerçekleşir. 

SAĞLIK HİZMETLERİ 
Okulumuzda görevli Hemşirenin odası okul binası 1. Kat B Bloktaki 

Revirdedir. Revirde Gözlem Altında Tutulma Kuralları ve Okul Saatleri Dışında 

Yaşanan Sağlık Sorunları: 

 Ders günü süresince revirde kalan yatılı öğrenci, saat 15.00’e kadar 

beklemek zorundadır. Revirde bekleyen öğrenci iyi olsa dahi, o gün 

serbest zamanda pansiyon dışına çıkamaz. 

 Okul sonrasında hastalanan ya da bir sağlık sorunu yaşayan yatılı 

öğrenci, öncelikle nöbetçi belletmen ve pansiyon yöneticileriyle 

görüşecektir. 

 Acil durumlarda ise pansiyon yöneticileri öğrenciyi şahsen hastaneye 

götürür ve öğrencinin ailesine haber verir. 

 Öğrencinin yatak istirahati alması, bulaşıcı bir hastalığı olması halinde 

sağlık personelinin önerisi ve yönlendirmesiyle hastalık geçene ve 

tedavi tamamlanana kadar öğrenci kendi evinde veya İstanbul’daki 

velisinin evinde kalmalıdır. 

 Doktorun kararıyla, istirahat etmesi gereken durumlarda, öğrencinin 

sorumluluğu velisine aittir ve raporlu olduğu günlerde öğrenci 

velisinde kalır. 

İLAÇLAR 
Tüm ilaçlar yatılı bölümün ilaç dolabında muhafaza edilir. Sürekli 

kullanılan veya doktor reçetesiyle kullanılacak ilaçlar yurt yönetimine teslim 

edilir. Reçetesiz satılan ilaçların kullanımı için doktorun onayı gereklidir. Hafta 

sonunu evinde geçiren öğrenci yeni bir ilaçla yurda dönerse, ilacı ve reçeteyi 

yurt yönetimine teslim eder. 
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ELEKTRONİK EŞYALARIN KULLANIMI 
 Kişisel bilgisayar ve cep telefonu olan öğrenciler bunları kullanırken 

derslerini aksatmamalı ve başkalarını rahatsız etmemelidir. 

 Etüt saatlerinde ve gece 23.00’den sonra telefon görüşmesi yapılmaz. 

(23.00- okul kalkış saatine kadar telefon kapalı veya sessizde olmalıdır.) 

 Bu kurallara uyulmaması halinde tedbir uygulanır.  Bu davranış devam 

ederse gerekli tedbirler uzun süreli uygulanır. 

OKULDAN ÇIKIŞ 
 Okulumuz öğrencileri hafta içi her gün 15.10-17.30, hafta sonu; 12:00-

17:30 arası çarşı iznine çıkabilmektedirler. (Veli onayı ile) 

 Hafta sonu da evci iznine çıkabilmektedirler. (Veli onayı ile) 

 Evci iznine çıkacak öğrencinin velisi iletişim aracı ile Perşembe günü 

saat 17:00’ye kadar çıkacağı ve döneceği tarihi, saati ve evci adresini 

ilgili Müdür yardımcısına bildirir, öğrenci evci defterini doldurur ve e-

pansiyona işlenir. 

  Evci izni Cuma günü dersten sonra (kurs varsa kurstan sonra) çıkılır, 

Pazar günü 17.30 da pansiyona dönülür.  

 Sınav takvimine göre değişiklikler yapılabilir. 

 Hafta içi pansiyona gelemeyecek öğrencilerin velileri dilekçe ile izin 

almalıdır. 

 Okuldan ayrılmak isteyenler ayrılmadan veya nakil olmadan önce 

“PANSİYONDAN AYRILMA ve NAKİL” dilekçesi doldurmak zorundadır. 

Gerekli onayı aldıktan sonra ayrıla bilir. 

PANSİYON ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ 
Pansiyon Öğrenci Başkanı 

 Bütün yatılı öğrencilerin temsilcisidir. 

 Eğitim ve öğretim yılı başında bütün yatılı öğrenciler tarafından seçilir. 
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 Nöbetçi belletici öğretmenin en yakın yardımcısıdır. Etüt, yemekhane 

yoklamasında ve banyo işlerinde nöbetçi belletmen öğretmene 

yardımcı olur. 

 Öğrencilerin pansiyon iç yönergesine göre hareket etmesini sağlar. 

Pansiyonda çıkan sorunlar ve öğrenci isteklerini okul idaresine iletir. 

Nöbetçi öğrencilerin takibini yapar 

 Pansiyon demirbaş eşyasının korunması ve amacı doğrultusunda 

kullanılması için öğrencileri uyarır ve örnek olur. Öğrencilerin 

isteklerini nöbetçi belletici öğretmene ve pansiyon müdür yardımcısına 

iletir. 

Etüt Başkanı 

 Pansiyon Öğrenci Başkanının yardımcısıdır. Pansiyondaki öğrenciler 

tarafından seçilir. 

 Etüdün amacına uygun yapılmasını sağlar, etüt yoklamasını Nöbetçi 

Belletmene verir. 

 Evci ve çarşı iznine gideceklerin defteri imzalamalarını takip eder. 

Yatakhane Sorumluları 

 Oda arkadaşları tarafından seçilir. 

 Odasının tertip düzenini, temizliğini ve havalandırmasını takip eder. 

 Odadaki arkadaşlarının zamanında yatmalarını ve kalkmalarını sağlar. 

Oda arkadaşlarının dilek ve isteklerini ilgililere iletir. 

 Öğrenci başkanı, Nöbetçi Öğretmen ve İdareciye karşı sorumludur. 

YATILI ÖĞRENCİLERİN YANLARINDA GETİRMELERİ 

TAVSİYE EDİLEN MALZEME LİSTESİ 

Her öğrenciye okul tarafından bir yatak bir baza ve bir dolap verilir. 

Öğrencilerin yanlarında getirmeleri tavsiye edilen malzemeler aşağıda 

belirtilmiştir. Lütfen öğrencilerin tüm eşyalarına isimlerini yazınız/işleyiniz. 
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 Yastık, Yastık kılıfı, Yatak çarşafı, Nevresim (yatak ölçüsü: 90x190cm)  

 Pijama, Eşofman 

 Bornoz veya havlu 

 El havlusu 

 Oda terliği (ses çıkarmayan, fakat sağlam tabanlı: yere düşen herhangi 

bir cam kırığı gibi maddenin batmasından korumalı) 

 Banyo terliği 

 Okul kurallarına uygun kıyafetler ve ayakkabılar 

 Kişisel temizlik malzemeleri 

 Yeteri kadar elbise askısı 

 

 

EKLER 
 

HAYDARPAŞA LİSESİ PANSİYONU HAFTA İÇİ ZAMAN 

ÇİZELGESİ 
 

SAAT FAALİYET AÇIKLAMA 
06.30 Kalkış HERKES KALKIP HAZIRLIKLARINI YAPACAKTIR 

06.30 - 
07.20 

Kahvaltı KAHVALTIYA GİTMEK ZORUNLUDUR, HERKES 
KAHVALTIYA KATILACAKTIR. ZAMANINDA GELMEYENE 
YEMEK VERİLMEZ, YATAKHANEDE YEMEK YENİLMEZ 

07.30 
Pansiyon 
kapısının 
kapatılması 

BELLETMEN TARAFINDAN HERKES ÇIKARILDIKTAN 
SONRA KAPI KİLİTLENİR, SAAT 08.00' DE NÖBET DEFTERİ 
VE ANAHTAR YENİ NÖBETÇİYE VERİLİR 
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12.00 – 
12.45 

Öğle yemeği OKULDA BULUNAN HERKES YEMEĞE KATILACAKTIR 

15.05 
Pansiyon 
kapısının 
açılması 

BELLETMEN TARAFINDAN PANSİYON KAPISI AÇILIR 

15.10 – 
17.30 

Serbest zaman SPOR VE HOBİ ZAMANI 

17.30 – 
18.00 

Akşam yemeği HERKES YEMEĞE KATILACAKTIR, ZAMANINDA 
GELMEYENE YEMEK VERİLMEZ, YATAKHANEDE YEMEK 
YENİLMEZ 

19.00 – 
20.30 

1. Etüt ETÜDE KATILMAK ZORUNLUDUR VE DERS 
NİTELİĞİNDEDİR. TELEFONLAR KAPATILACAK, MÜZİK vs. 
DİNLENMEYECEKTİR. GÜRÜLTÜ YAPILMAYACAKTIR. 

20.30 – 
21.00 

Ara öğün  

21.00 – 
22.00 

2. Etüt ETÜDE KATILMAK ZORUNLUDUR VE DERS 
NİTELİĞİNDEDİR. TELEFONLAR KAPATILACAK, MÜZİK vs. 
DİNLENMEYECEKTİR. GÜRÜLTÜ YAPILMAYACAKTIR. 

22.00 – 
23.00 

Hazırlık ve 
yatış 

KİŞİSEL BAKIM VE HAZIRLIK YAPILIR, YATMAYA 
HAZIRLANILIR. 

23.00 
Yatakhane 
ışıklarının 
kapatılması 

İSTİRAHAT ZAMANIDIR SESSİZ VE SAKİN DİNLENMEYE 
GEÇİLİR 
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Başvuru Dilekçesi 
HAYDARPAŞA LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE, 

      ÜSKÜDAR 
 

 ……………………………………………….. Lisesi ………..……….. sınıfında okuyan 
…………..…..   numaralı  velisi olduğum ……………….………………………………………’ın 
2016-2017 Eğitim – Öğretim yılında okulunuz yurdunda parasız / paralı yatılı 
olarak kalmasını istiyorum. 
 Gereğinin yapılmasını arz ederim. 

…  /  …  / 2019 
Veli Adı-Soyadı 

İmza 
ADRES: 
VELİ EV TEL: ……………………….…………….. 
VELİ CEP TEL:……………………………..………. 
ÖĞRENCİ CEP TEL:……………………………..………. 
 
Size ulaşamadığımızda ulaşılmasını istediğiniz bir yakınınız. 
ADI SOYADI:…………………………………………….. 
YAKINLIK DERECESİ:………………………………….. 
TELEFONU:……………………………………………… 
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Haydarpaşa Lisesi 

 

Altunizade Mahallesi Okul Çıkmazı Sokak No: 2  34660 
Üsküdar / İSTANBUL 

 

0216 325 59 87;DANIŞMA:0,   
                             PANSİYON:128,  
                             PANSİYON MDYRD:103,  
                             OKUL AİLE BRL:118 

 
haydarpasalisesi.meb.k12.tr 

 
bilgi@haydarpasa.k12.tr 

 
0216 325 59 90 

 
41°01'1.0"K 29°02'47.78"D 

 


