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KEPEZ KAYMAKAMLIĞI 

ÖZEL EVAR FEN LİSESİ 

ÖZEL ENVAR ANADOLU LİSESİ 

 

YATAKHANE İÇ YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

(Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar) 

 

Amaç 

 

 Bu yönergenin amacı Özel Envar Fen Lisesi ve Özel Envar Anadolu Lisesi 

yatakhanesinde kalan öğrencilerle, yatakhanede görevli tüm personelin yönetimine ilişkin 

esasları düzenlemektedir. 

 

 Kapsam 

 

 Bu yönerge Özel Envar Fen Lisesi ve Özel Envar Anadolu Lisesi öğrencileriyle, 

görevli personelin yönetimine, görev, yetki ve sorululuklarına ilişkin temel konuları kapsar. 

 

 Dayanak 

 

 Bu yönerge 15/08/1983 tarih ve 6950 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Okul 

Pansiyonları Yönetmeliği’nin 10. maddesinin i bendine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

 Tanımlar 

 

 Bu yönergede geçen; 

 Okul, Özel Envar Fen Lisesi ve Özel Envar Anadolu Lisesi’ni 

 Yatakhane, Özel Envar Fen Lisesi ve Özel Envar Anadolu Lisesi Yatakhanesini  

 Belletici, Özel Envar Fen Lisesi ve Özel Envar Anadolu Lisesi yatakhanesinde 

belleticilik görevi yüklenenleri 

 Öğrenci, Özel Envar Fen Lisesi ve Özel Envar Anadolu Lisesi öğrencisini 

 Veli, Özel Envar Fen Lisesi ve Özel Envar Anadolu Lisesi öğrenci velisini 

 İdare, Özel Envar Fen Lisesi ve Özel Envar Anadolu Lisesi idari kadrosunu 

 tanımlamaktadır.  

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

(Zaman Çizelgeleri ve Uygulamaları) 
 

 Öğrenciler İçin Bir Günlük Zaman Çizelgesi ve Uygulaması 

 Yatakhanede kalan öğrencilerin bir günlük zaman çizelgesi ve uygulaması EK’lerde 

verilmiştir. Zaman çizelgesi şartlara göre okul idaresi tarafından değiştirilebilir. Değişiklikler 

öğrenci ve öğretmenlere duyurulur. 

 

  

 



 
 

Belletici Öğretmenler İçin Bir günlük Zaman Çizelgesi ve Uygulaması 

 Belletici öğretmenler için zaman çizelgesi EK’lerde verilmiştir. Bu zaman çizelgesi 

şartlara göre okul idaresi tarafından değiştirilebilir. Değişiklikler öğretmenlere duyurulur. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

(Nöbetlerle İlgili Hususlar) 

 

Nöbet Süresi 

Belletici öğretmenler akşamları 14 saat süre ile nöbet tutarlar. Nöbetler akşam 

17:45’de başlar ertesi gün saat 07:45’de sona erer.  

 

Nöbet Devir Teslimi 

Nöbeti sona eren nöbetçi belletici yoklama evraklarını, nöbet defterini, varsa nöbetle 

ilgili aldığı tutanakları, yatakhane anahtarlarını okul müdür yardımcısına teslim ederek nöbeti 

sırasında karşılaştığı aksaklıkları müzakere ederek nöbetini sona erdirir. 

 

Yeni belletici okul müdür yardımcısından yoklama evraklarını, nöbet defterini, 

yatakhane anahtarlarını teslim alarak görevine başlar. 

 

Nöbet Sırasında İşbölümü 

Belletici öğretmenler işlerin daha tertipli ve düzenli yürütülmesi ve görevlerinde 

ihmallerin önlenmesi için nöbetlerde işbölümü ve işbirliği ilkelerine riayet ederek görev 

paylaşımı yaparlar.  

 

Belleticilerin Kalacağı Yerler 

Belletici öğretmenler nöbetlerinde kendilerine ayrılan belletici odasında kalırlar. 

 

Belleticinin Nöbetçi Olduğu Günlerde Başlıca Görevleri 

Belleticinin nöbetçi olduğu günlerde başlıca görevleri şunlardır: 

1. Yatakhanede kalan öğrencilerin ders saatleri dışında eğitimleri ile ilgilenmek. 

2. Öğrencilerin etütlerde, etüt saatleri dışında çalışma yerlerinde, sessizce ders 

çalışmalarını sağlamak ve gerektiğinde onların çalışma sırasında derslerinde 

karşılaştıkları güçlüklerin çözümüne yardımcı olmak. 

3. Etüt saatlerinde etüt salonunda bulunmak ve öğrencileri sürekli kontrol altında 

tutmak. 

4. Etüt aralarında öğrencileri gözetimi altında bulundurmak. 

5. Etütlerde yoklama yapmak, yoklama pusulalarını ilgili müdür yardımcısına 

vermek. 

6. Öğrencilerin günlük vakit çizelgelerini uygulamak ve gece bekçilerini kontrol 

ederek gereken direktifleri vermek. 

7. Yemekhane ve yatakhanelerde öğrencilerin başında bulunarak vaktinde yatıp 

kalkmalarını ve düzenli bir şekilde yemek yemelerini sağlamak. 

8. Çamaşır yıkama ve banyo işlerinin zamanında ve düzenli olarak yapılmasını 

sağlamak. 

9. Hastalanan öğrencilerin durumlarını idarecilere bildirmek ve durumları ile 

ilgilenmek. 

10. Yatakhane eşyasının meydanda kalmamasına dikkat etmek, ilgililerin haberi 

olmadan eşyanın okul dışına ve ilgili birim dışına çıkarılmasını önlemek. 

11. Yatakhaneye gelen ve gidenlerin kim olduklarını öğrenip durumları ile ilgilenmek. 



 
 

12. Yatakhane nöbet defterine nöbet ile ilgili hususları ve varsa tespit edilen eksikleri 

yazmak. 

13. Önemli disiplin olaylarında durumu okul idaresine zamanında bildirmek. 

14. Çarşı izni ile ilgili iş ve işlemleri yapmak. 

15. Sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlerle ilgili olarak kendisine verilen iş ve işlemleri 

yapmak. 

16. Yatakhane temizliğinin genel kontrollerini yaparak ilgililere gereken direktifleri 

vermek. 

17. Öğrencilerin mevcut talimatnamelere uygun hareket etmelerini sağlamak. 

18. İdarece kendisine verilen diğer görevleri yapmak. 

19. Yatakhane ile ilgili hizmetlerin, okul idaresince belirlenen iç yönerge hükümlerine 

göre yürütülmesini sağlamak. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

( Etütler, Etüt Süresi ve Planlanması) 

 

 Bir günde 1 saat etüt yapılır. Etütler 60 dakika olarak planlanır. 

 

 Cumartesi ve Pazar günleri etüt yapılmaz.  

 

 Etütlerin başlama ve bitiş saatlerini gösteren zaman çizelgesi EK’lerde verilmiştir. Bu 

zaman çizelgesi şartlara göre okul idaresi tarafından değiştirilebilir. 

 

Etüt Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 

Belletici öğretmenler etütlerin düzenli yürütülmesi için aşağıda belirtilen hususlara 

dikkat ederler. 

1. Etütler sınıfta yapılır. 

2. Her öğrenci belirtilen sınıfta kendisine ayrılan masada etüde girmek 

zorundadır. 

3. Etüt sırasında yatakhaneler, kantin ve yatakhane dış kapısı kapalı tutulur. 

4. Etüt sırasında öğrencilerin yiyecek ve içecek tüketmelerine izin verilmez. 

5. Etüt sırasında öğrencilerin gürültü yapmaları önlenir. 

6. Etüt sırasında belletici öğretmenler etüt salonunda bulunurlar. 

7. Etüt aralarında öğrenciler gözetim altında tutulur.  

8. Etüt sırasında öğrencilerin ders ile ilgili karşılaştıkları güçlüklere yardımcı 

olunur. 

9. Uyarılara rağmen etüde girmeyen veya girdiği halde etüt kurallarına uymayan 

öğrencilerin durumu bir tutanakla tespit edilip disipline verilmek üzere ilgili 

müdür yardımcısına teslim edilir. 

10. Belleticilerin uygun görmesi halinde hasta ve kendini iyi hissetmeyen 

öğrencilere yatakhanede kalarak dinlenmelerine izin verilir. Bu öğrenciler 

yoklamada izinli gösterilir. 

11. Etüt bitiminde sandalyelerin ve salonun üzgün ve düzenli bırakılması ile ders 

araç ve gereçlerinin masaların üzerinde bırakılmaması hususunda öğrencilere 

uyarılarda bulunulur. 

 

 

 

 



 
 

Etüt Sonrası Çalışma 

Üniversiteye hazırlık, ödev, proje vb. çalışmalarda bulunan öğrencilere saat 23:00’e 

kadar etüt salonlarında çalışmalarına izin verilir. Belleticiler bu öğrencileri ara sıra kontrol 

ederler. Saat 23:00’den sonra salon kapatılarak öğrencilerin yatakhaneye gitmeleri sağlanır. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

(Yoklamalar) 

 

Etüt Yoklaması 

Etüt yoklaması “Etüt Yoklama Listesi”ne etütte bulunmayan öğrencilerin isimlerinin 

karşısına eksi işareti konularak alınır. Etüt yoklamasında aşağıda belirtilen hususlara dikkat 

edilir. 

1. Her etüt için bir yoklamanın alınması esastır. 

2. Yoklama belletici öğretmen tarafından etüt başında alınır. 

3. Yoklamada bulunmayan öğrenciler tespit edilir, durumları araştırılır. 

 

Yatakhane Yoklaması 

Yatakhane yoklaması “Yatakhane Yoklama Listesi”ne yatakhanede bulunmayan 

öğrencilerin isimlerinin karşısına eksi işareti konularak alınır. Yatakhane yoklamasında 

aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilir. 

1. Yatakhane yoklaması belirtilen saatte yatakhanede alınır. 

2. Yatakhane yoklaması belletici öğretmenler tarafından öğrenci bizzat görülerek 

alınır. 

3. Yoklama saatinde bütün öğrenciler kendi odalarında ve yataklarının üzerinde 

bulunmalarına dikkat edilir. 

4. Yoklama esnasında öğrencilerin yer değiştirmemesine dikkat edilir. 

5. Uyarılara rağmen yoklama saatinde odasında bulunmayan, yoklamaya bilerek 

katılmayan, yoklama esnasında yer değiştiren, yanlış bilgi ve beyanda bulunan 

öğrencilerin durumları tutanakla tespit edilip disipline verilmek üzere ilgili 

müdür yardımcısına verilir. 

6. Yoklamada bulunmayan öğrenciler tespit edildikten sonra durumları araştırılır. 

7. Araştırmalar sonucu yatakhanede bulunmayan, izinsiz ayrıldığı tespit edilen 

öğrencilerin yakınları telefonla aranarak bilgi edinilmeye çalışılır. Tüm 

araştırmalar sonucu nerede olduğu tespit edilmeyen öğrencinin durumu polise 

haber verilerek kayıp başvurusunda bulunulur. Ayrıca tüm gelişmeler tutanak 

altına alınır. 

 

Yoklama saatlerine ilişkin zaman çizelgeleri EK’lerde sunulmuştur. Bu zaman 

çizelgeleri şartlara göre okul idaresince değiştirilebilir. Belletici öğretmenler ihtiyaç 

duyduğunda belirlenen saatler dışında da yoklama alabilirler. 

 

ALTINCI BÖLÜM 

( Yemekler, Yemekhane ve Mutfak) 

 

Sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeklerinin saat ve sürelerine ilişkin zaman 

çizelgeleri EK’lerde verilmiştir. Bu zaman çizelgesi şartlara göre okul idaresi tarafından 

değiştirilebilir. 

 



 
 

Yemekhanede işlerin düzenli ve kontrollü yürütülebilmesi, aksaklık ve ihmalin 

olmaması için şu hususlara dikkat edilmesi gerekir. 

1. Belletici öğretmenler mümkünse yemek saatinden önce yemekhanede bulunmalı. 

2. Yemekhane düzeni kontrol edilmeli, aksaklıklar giderilmeli. ( temizlik, düzen, 

tertip vb.) 

3. Yemekler verilmeden tadılıp kontrol edilmeli. 

4. Öğrencilerin sessiz olmaları sağlanmalı. 

5. Belleticiler tüm öğrenciler yemek aldıktan sonra yemek almalı. 

6. Sabahları öğrencilerin törene katılabilmeleri için kahvaltı saati ve süresine dikkat 

edilmeli. 

 

 

YEDİNCİ BÖLÜM 

(Öğrenci İzin İşlemleri) 

 

Çarşı İzinleri 

Öğrenciler ihtiyaçlarını karşılamak için cumartesi günü 14:00 – 17:30 ve pazar günleri 

saat 10:00 – 17:30 saatleri arasında çarşı iznine çıkabilirler.  

 

Evci İzinleri 

Evci izni, velinin muvafakati alınmak sureti ile öğrencinin Cumartesi günü son ders 

bitiminden pazartesi günü saat 08:00’a kadar il sınırları içinde veya öğrencinin geliş gidiş 

yapabileceği il sınırları dışına velisinin belirttiği adreste izin kullanmasıdır. Evci izni süresi 

şartlara göre okul idaresi tarafından değiştirilebilir. 

 

Evci İzin İşlemleri 

Evci izni, veli tarafından muvafakat belgesi veya izin dilekçesi ile evci izin formunun 

doldurulup okul idaresine teslim edilmesiyle başlamış olur. Velisi il dışında olan öğrencilerin 

evci izinleri velinin durumu açık ve net bir şekilde belirten dilekçeyi okul idaresine faks ile 

ulaştırması yoluyla da sağlanabilir. 

 

Evci izin belgesi her yıl yenilenir. 

 

Evci izni sırasında doğabilecek her türlü aksaklıkta veli, öğrencinin evci çıktığı velisi 

öğrencinin kendisi sorumludur. 

 

İzinden Geç Dönme veya Dönmeme 

Çarşı veya evci izninden geç dönen veya dönmeyen öğrencilerin durumları sıra ile 

1. Öğrenciye telefonla ulaşılmaya çalışılır. Ulaşılamadığı takdirde  

2. Velisine ve yakınlarına ulaşılmaya çalışılır. Herhangi bir şekilde öğrencinin 

nerede olduğu tespit edilemediği durumlarda polise haber verilerek kayıp 

ilanında bulunulur. Tüm bu gelişmeler bir tutanakla imza altına alınır. 

 

İzin müddetini geçiren öğrenci hakkında MEB Ortaöğretim Kurumları Ödül ve 

Disiplin Yönetmeliği’ne göre işlem yapılır.  

 

 

 



 
 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

 (Okul Veli Öğrenci Sözleşmesi ve Veli İzin Muvafakati) 

 

 Okul Veli Öğrenci Sözleşmesi 

 Okul tarafından, okul veli öğrenci arasındaki hak ve sorumlulukları düzenlemek, veli 

ve öğrenciyi okulun eğitim öğretim ortamına aktif katılımını sağlamak ile ilgili esasları 

düzenleyen bir okul veli öğrenci sözleşmesi hazırlanır. İlgili yerler veli ve öğrencilere 

imzalatılarak sözleşmenin bir nüshası bilgi amaçlı kendilerin verilir. 

 

 Veli İzin Muvafakati 

 Veli öğrencinin okuldaki öğrenim süresi boyunca aşağıdaki belirtilen hususlarda her 

türlü muvafakati verir, doğabilecek her türlü aksaklıkta sorumluluğu üstlenir, hiçbir şekilde 

okul idaresini sorumlu tutamaz. Bu muvafakat veli tarafından imzalanarak en hızlı biçimde 

okul idaresine teslim edilir. Aksi durumlarda veli hiçbir hak iddia edemez.  

 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

(Talimatnameler) 

 

Yatakhane yönetimi ile ilgili talimatnameler EK’ler kısmında verilmiştir. Bu 

talimatnameler okul idaresi tarafından şartlara göre değiştirilebilir.  

 

ONUNCU BÖLÜM 

(Diğer Hükümler)  
 

 Bu yönergenin hükümleri Özel Envar Fen Lisesi ve Özel Envar Anadolu Lisesi 

Müdürlüğü tarafında yürütülür. 

 

EKLER:  

 

EK-1 Belleticiler İçin Günlük Zaman Çizelgesi 

EK-2 Yatılı Öğrenciler İçin Günlük Zaman Çizelgesi 

EK-3 Yoklama Saatleri 

EK-4 Etüt Saatleri 

EK-5 Televizyon İzleme Saatleri 

EK-6 Okul Veli Öğrenci Sözleşmesi 

EK-7 Veli Muvafakat Belgesi 

EK-8 Evci İzin Belgesi 

EK-9 Öğrenci Talimatı 

EK-10 Öğrenci Davranışları Talimatı 

EK-11 Bavul Odası Kullanma Talimatı 

EK-12 Yatakhanede Uyulacak Esaslar İle İlgili Talimat 

EK-13 Günlük Temizlik ve Banyo Kullanma Talimatı 

EK-14 Günlük Temizlik ve Tuvalet Kullanma Talimatı 


