
 
 

 

ADIYAMAN 

2017/2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

ALTINŞEHİR ANADOLU LİSESİ 

PANSİYON İÇ YÖNERGESİ 
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu yönerge “Milli Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyon Yönetmeliği”nin 10 uncu 

maddesine göre hazırlanmıştır. 
 

 

 



 
 

 

T.C. 

ADIYAMAN VALİLİĞİ 
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PANSİYON İÇ YÖNERGESİ 

 

  Madde 1: Bu yönerge Adıyaman Altınşehir Anadolu Lisesi Pansiyonu ile ilgili 

hizmetlerin yürütülmesi amacıyla hazırlanmıştır.  

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

 

Amaç, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 
Bu talimatnamenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve resmi ortaokullar, 

imam-hatip ortaokulları, ortaöğretim kurumları ile özel eğitim okullarındaki yatılılık, bursluluk, 

sosyal yardımlar ve okul pansiyonlarındaki iş ve işlemlerle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.  

 

Dayanak  
25.11.2016 tarihli ve 29899 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim 

Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları 

Yönetmeliği, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile Millî Eğitim 

Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine dayanılarak 

hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar  

Bu talimatnamede geçen; 

 

Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,  

Belletici öğretmen: Okul pansiyonlarında görevli oldukları günlerle sınırlı olmak üzere, 

yatılı öğrencilerin eğitim-öğretim ve gözetimleri ile ilgili iş ve işlemleri yürüten öğretmeni, 

Etüt: Öğrencilerin, belletici öğretmen ve/veya nöbetçi belletici öğretmenin gözetimi ve 

denetimi altında, derse ve sınavlara hazırlanma, ödev yapma, okulda öğrendiklerini pekiştirme 

ve benzeri etkinlikleri gerçekleştirmeleri için hafta içi okul yönetimince en az iki ders saati 

olmak üzere belirlenen çalışma saatlerini, 

Evci öğrenci: Velinin yazılı talebi doğrultusunda, bildirilen adreste okul yönetimince 

kalmasına izin verilen öğrenciyi, 

Nöbetçi belletici öğretmen: Gece dahil görev yapan belletici öğretmeni, 

Pansiyon: Okullarda yatılı olarak öğrenim gören öğrencilerin barınma, beslenme, etüt ve 

diğer sosyal ihtiyaçlarının karşılandığı yeri, 

Veli: Öğrencinin annesini, babasını veya kanuni sorumluluğunu üstlenmiş kişiyi ifade 

eder. 

 



 
 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

 

Yatılı Öğrencilerin Yanlarında Getirmesi Tavsiye Edilen Malzeme Listesi 

 

Bakanlık tarafından verilen donatım malzemesine ek olarak öğrencilerin yanlarında 

getirmesi tavsiye edilen malzemeler aşağıda belirtilmiştir. 

1. Pijama veya gecelik 

2. Banyo ve el havlusu 

3. Oda terliği (yumuşak tabanlı) en az bir çift 

4. Banyo terliği (kaymayan tabanlı) en az bir çift 

5. Okul kurallarına ve mevsimine uygun kıyafetler ve ayakkabılar 

6. Kişisel temizlik malzemeleri (diş fırçası, tarak, diş macunu, traş malzemesi, tırnak 

makası vb.) 

7. Yeteri kadar elbise askısı 

8. Öğrencinin düzenli olarak kullanması gereken ilaçlar (raporu ile beraber)  

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

Öğrencilerin Uyacağı Kurallar 

 

Pansiyonda barınan öğrencilerin uyması gereken kurallar, kazandırılması hedeflenen 

davranışlar olumlu ifadelerle yazılır. Bu bölüm hazırlanırken öğrencinin görüş, öneri ve 

istekleri mevzuat çerçevesinde dikkate alınır. Yatılı okullarda kalan öğrenciler, toplu yaşam 

alanlarında uygulanan tüm kurallara ve ilgili mevzuattaki kurallara uymak zorundadır. Bu 

kurallara uymadığı takdirde ortaöğretim düzeyindeki öğrenciler hakkında Ortaöğretim 

Kurumları Yönetmeliği’nin disiplinle ilgili maddeleri, ilköğretim düzeyindeki öğrenciler için 

ise Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 

öğrenci davranışlarının değerlendirilmesi ile ilgili maddeleri doğrultusunda işlem yapılır. 

Aşağıda; öğrenci görüş, öneri ve istekleri doğrultusunda, pansiyonlu okulun şartları 

çerçevesinde değiştirilip geliştirilebilecek taslak kurallar sıralanmıştır:  

1. Öğrenciler pansiyon zaman çizelgesine uyar. 

2. Öğrenciler, zaman çizelgesinde belirtilen saatlerde kendileri için belirlenen yerlerde 

etütlere katılır.   

3. Belirlenen saatler dışında etüt yapmak isteyen öğrenciler yoklamalarını verdikten 

sonra, belletici veya nöbetçi belletici öğretmenin bilgisi dahilinde daha önce belirlenen uygun 

yerlerde çalışabilir. 

4. Öğrenciler, pansiyonda hijyen kurallarına riayet eder.  

5. Öğrenciler, okul yönetimince ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen gıda 

maddelerini pansiyona getirebilir.  

6. Evci iznine çıkan öğrenci, okul yönetimince belirtilen gün ve saatlerde, velisinin 

dilekçesi doğrultusunda pansiyona dönüş yapar. İlköğretim düzeyindeki evci iznine çıkan 

öğrenciler ise, okul yönetimince belirtilen gün ve saatlerde, velisi veya velisinin yazılı 

muvafakat verdiği kişinin teslim imzasıyla belletmen öğretmenin denetiminde pansiyona dönüş 

yapar. 

7. Öğrenciler, pansiyona ait eşyaların yerlerini ancak okul yönetiminin izni ile 

değiştirebilir.  



 
 

 

8. Pansiyonda bulundurulan elektrikli eşyalar, okul yönetimince belirlenen yerlerde ve 

kurallara uygun olarak kullanılır. 

9. Öğrenciler dolap, yatakhane ve diğer pansiyon alanlarının tertip ve düzenine dikkat 

eder. 

10. Öğrenciler oda yerleşim planına uyar. 

11. Öğrenciler ziyaretçi görüşmelerini okul yönetimince belirlenen usul ve esaslar 

doğrultusunda yapar. 

12. Öğrenciler pansiyonun işleyişine dair okul yönetimince belirlenen talimatlara uyar.  

13. Öğrenciler yoklamalara bizzat katılır. Yoklama anında yerinde olmayan öğrenci en 

kısa sürede yoklamasını belletici veya nöbetçi belletici öğretmene vermekle sorumludur. Hasta 

ya da raporlu öğrencilerin yoklamaları belletici veya nöbetçi belletici öğretmen tarafından 

odalarında alınır. 

14. Yatılı öğrencilere pansiyonda nöbet görevi verilir. Ortaöğretim öğrencilerinin nöbet 

görevi Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre, ortaokul 

ve imam-hatip ortaokulu öğrencilerinin nöbet görevi ise Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi 

Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre yürütülür. 

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 

Etüt Saatlerinin Değerlendirilmesi 

 

1. Öğrencilerin tümünün mutlak suretle ders araç ve gereçleriyle kendileri için ayrılmış 

etüt sınıflarında bulunmaları sağlanır. (raporlu olanlar hariç) 

2. Tüm öğrenciler etüt ve dinlenme saatlerine uymakla yükümlüdür.  

3. Belletici öğretmenler ve nöbetçi belleticiler tarafından etütler denetlenir, yoklamalar 

alınır. 

4. Etüt esnasında öğrenciler cep telefonu ve diğer teknolojik araçları yalnız eğitsel 

amaçlarla belletici/nöbetçi belletici öğretmenlerden izin alınarak kullanabilir. Bunun dışında 

cep telefonu ve diğer teknolojik araçların pansiyon ortamında kullanılması ile ilgili kurallar 

okul yönetimince belirlenir. 

5. Etütlerde öğrencilerin birbirini rahatsız etmeden çalışma yapmaları sağlanır.  

6. Ertesi gün eğitim ve öğretim olduğunda etüt yapılır. Diğer hallerde etüt yapmak 

zorunlu değildir.  

7. Okulun imkân ve şartlarına göre, zamanı okul yönetimince belirlenen etütlerde ilgili 

mevzuata uygun olarak sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere yer verilebilir. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

 

Barınma 

 

a) Öğrencilerin Tatillerde Barındırılması 

1. Öğrencilerin, ihtiyaç halinde, yarıyıl ve yaz tatillerinde de pansiyonlarda 

barındırılmalarına ve pansiyon hizmetlerinden yararlandırılmalarına devam edilir.  

2. Yarıyıl ve yaz tatillerinde, ilgili mevzuat doğrultusunda açılan kurslara devam eden 

öğrencilerden barınma ihtiyacı olan gündüzlü veya paralı yatılı öğrenciler, okul pansiyon 

ücretinin merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen miktarın günlük maliyeti üzerinden 

hesaplanan bedelini ödemek kaydıyla kurs süresince pansiyondan yararlandırılır. 

3. Pansiyonda kalacak öğrenci sayısının elliden az olması halinde okul 

müdürlüklerince ders kesiminden en az bir ay önce bu öğrencilerin listeleri, il veya ilçe yatılılık 



 
 

 

ve bursluluk komisyonuna gönderilir. Komisyonun belirlediği pansiyonlarda bu öğrencilerin 

barınmaları ve pansiyon hizmetlerinden yararlanmaları sağlanır.  

4. Öğrencilerin yarıyıl ve yaz tatillerindeki faaliyetleri, il veya ilçe yatılılık ve 

bursluluk komisyonunca hazırlanan programlara göre yürütülür.  

 

b) Pansiyonda Barınma 

1.  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal 

Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliğinin 35 inci maddesinin birinci fıkrası hükmü saklı 

kalmak üzere, pansiyonlarda Bakanlıkça izin verilenler, yatılı öğrenciler ve görevli oldukları 

günlerde belletici veya nöbetçi belletici öğretmenler dışında kimse barındırılamaz. Ancak 

bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda düzenlenen faaliyetler kapsamında gelen 

öğrenciler, öğrencilerden sorumlu olan görevliler ile hizmet içi eğitim ve diğer eğitim-öğretim 

faaliyetlerine katılanlar, mülki idare amirinin onayına bağlı olarak okul pansiyon ücretinin 

merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen miktarın günlük maliyeti üzerinden hesaplanan 

bedelini ödemek kaydıyla geçici olarak barındırılabilir. 

2. Okul müdürü tarafından millî eğitim müdürlüğüne bilgi verilmesi kaydıyla, 

okula davet edilen veya okulu ziyaret eden yatılı öğrenci velileri iki günü geçmemek üzere, 

öğrencilerin barındıkları mekânlardan bağımsız olacak şekilde okul pansiyonundan ücretsiz 

olarak yararlandırılabilir. 

 

 

 

ALTINCI BÖLÜM 

 

Öğrencilere Verilebilecek Görevler 

Öğrencilere pansiyonda oda, kat veya pansiyon başkanlığı gibi görevler verilebilir.  

Öğrencilerin alacağı sorumluluklar ile ilgili ifadeler bu bölümde yazılır. 

 

a) Pansiyon Öğrenci Başkanı 

1. Pansiyon öğrenci başkanı pansiyonda barınan öğrencilerin temsilcisidir. Eğitim 

öğretim yılı başında yapılacak seçimle belirlenir. 

2. Pansiyonun farklı bölümlerinden sorumlu öğrencilerin görevlerini gereği gibi 

yapmalarına yardım eder.  

3. Pansiyon işlerinin yürütülmesinde belletici veya nöbetçi belletici öğretmene 

yardımcı olur. 

4. Öğrencilerin isteklerini belletici veya nöbetçi belletici öğretmen ve pansiyondan 

sorumlu müdür yardımcısına iletir. 

 

b) Yatakhane Sorumlusu 

1. Yatakhanedeki öğrenciler tarafından seçilir. 

2. Pansiyon öğrenci başkanına yardım eder. 

3. Yatakhanelerin temiz ve düzenli bulundurulması için diğer öğrencilere rehberlik 

eder. 

4. Öğrencilerin oda yerleşim planına uygun olarak barınma durumlarını kontrol 

eder. Gerekli hallerde belletici veya nöbetçi belletici öğretmene bilgi verir. 

C) ETÜT  BAŞKANLARI 

1. Sınıftaki öğrenciler tarafından seçilir. 

2. Pansiyon başkanının yardımcısıdır. 



 
 

 

3. Etütlerde yoklamaların eksiksiz olarak alınmasını sağlar. 

4. Sınıfta genel ahlak kurallarına aykırı davranan öğrencileri nöbetçi belletici öğretmene 

bildirir. 

5. Etüt sınıfına başka sınıflardan öğrencilerin girmesini engeller. 

 

d)Diğer Sorumlu Öğrenciler 

Okul yönetimince pansiyonun farklı birimleriyle ilgili sorumlu öğrenciler 

görevlendirilebilir.  

 

YEDİNCİ BÖLÜM 

 

İzinler ve Ziyaretler İle İlgili Hususlar 

 

Öğrencilere verilebilecek evci ve çarşı izni gibi izinlerin ayrıntısı (veriliş şekli, zamanı 

vb.) ile ziyaretlere ilişkin hususlar bu bölümde yazılır. 

 

1. Yatılı öğrencilere ders yılı içerisinde velisinin yazılı isteği ve okul yönetiminin 

uygun görmesi halinde evci ve çarşı izni verilebilir. Ayrıca okul yönetimince ihtiyaç 

durumunda hafta içi evci veya çarşı izni de verilebilir. 

2. Perşembe günü yat yoklamasına kadar belletici veya nöbetçi belletici 

öğretmenler tarafından evci çıkacak öğrencilerin listesi oluşturulur, cuma günü mesai bitimine 

kadar pansiyondan sorumlu müdür yardımcısı tarafından e-Pansiyon sistemine evci iznine 

çıkan öğrencilerin girişleri yapılır. 

3. Evci iznine çıkması gerektiği halde çıkmayan öğrencilerin isimleri pansiyon 

nöbet defterine işlenir. 

4. Hafta sonu pansiyonda kalan öğrencilerin okul yönetimince belirlenen saatler 

arasında çarşı izinleri vardır. Çarşı iznine çıkacak öğrenciler, belletici veya nöbetçi belletici 

öğretmenlerin gözetiminde çarşı izin defterini doldurur. Belletici veya nöbetçi belletici 

öğretmen, elektronik ortamda pansiyonla ilgili günlük veri girişini gerçekleştirir. Mazeretleri 

nedeniyle belirlenen saatlerin dışında pansiyona giriş yapacak öğrencilerin veli dilekçesi ile 

durumunu belletici veya nöbetçi belletici öğretmene ya da okul yönetimine bildirir. 

5. Okul yönetimince belirlenen gün, saat ve mekanlarda pansiyonda barınan 

öğrenciler ile ziyaretçilerin görüşmeleri için gerekli tedbirler alınır. Öğrenci ziyaretlerinde 

yasal velinin yazılı beyanı ve varsa mahkeme kararına uygun görüştürme sağlanır.  

6. İlköğretim seviyesindeki öğrencilerden hafta içi veya hafta sonu çarşı veya evci 

iznine çıkacak olanlar yalnız velisi veya vasisinin refakatinde veya velisi veya vasisinin yazılı 

vekâlet verdiği kişilerin refakatinde ve teslim imzasıyla pansiyondan ayrılır ve belletmen 

öğretmenin denetiminde pansiyona dönüş yapar. 

 

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

 

Nöbet İşlerinin Düzenlenmesi 

 

a) Belletici veya Nöbetçi Belletici Öğretmen Görevlendirilmesi 

1. Belletici ve nöbetçi belletici öğretmenlik görevi pansiyonun bağlı bulunduğu 

okulda görev yapan ücretli öğretmenler hariç kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler tarafından 

yürütülür. 

2. Belletici ve nöbetçi belletici öğretmen ihtiyacının okulda görev yapan kadrolu 

öğretmenler tarafından karşılanamadığı durumlarda, aynı yerleşim birimindeki diğer eğitim 

kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerden istekli olanlar arasından, buna rağmen 



 
 

 

ihtiyacın karşılanamaması durumunda ise o yerleşim biriminde görev yapan diğer kadrolu 

öğretmenler arasından resen görevlendirme yapılmak suretiyle karşılanır. 

3. Belletici ve nöbetçi belletici öğretmenler, pansiyonun bağlı bulunduğu okul 

müdürünün teklifi ve il/ ilçe millî eğitim müdürünün onayı ile görevlendirilir. 

4. Belletici ve nöbetçi belletici öğretmen görevlendirilmesinde aynı pansiyondaki 

kız ve erkek öğrencilere ait bölümlerin her biri ayrı bir pansiyon gibi değerlendirilir.  

5. Bir günde; 

a) Özel eğitim okulları pansiyonlarında elli öğrenciye kadar iki, elli bir ve üzeri sayıda 

öğrenci için üç belletici veya nöbetçi belletici öğretmen görevlendirilmesi esastır.  

b) Diğer okul pansiyonlarında yüz öğrenciye kadar iki, yüz bir ve üzeri sayıda öğrenci 

için üç belletici veya nöbetçi belletici öğretmen görevlendirilmesi esastır.  

6. Erkek öğrencilerin kaldıkları pansiyonlarda erkek, kız öğrencilerin kaldıkları 

pansiyonlarda kadın, kız ve erkek öğrencilerin kaldıkları aynı binadaki pansiyonlarda ise hem 

erkek hem kadın belletici veya nöbetçi belletici öğretmen görevlendirilir. 

 

b) Belletici veya Nöbetçi Belletici Öğretmenin Görev ve Sorumlulukları 

Pansiyonda görev yapan belletici veya nöbetçi belletici öğretmenin, pansiyonun tüm 

birimleriyle ilgili görevleri, öğrencilere kazandırılması hedeflenen davranışlarla ilgili yapacağı 

çalışmaları ve pansiyonun iş ve işlemleriyle ilgili sorumlulukları bu bölüme yazılır. Bu bölüm 

hazırlanırken belletici ve nöbetçi belletici öğretmenin görüş, öneri ve istekleri mevzuat 

çerçevesinde dikkate alınır. 

1. Pansiyonlarda kalan öğrencilerin ders saatleri dışında eğitimleri ile ilgilenir ve 

gerektiğinde derslerine yardımcı olur. 

2. Gece bekçilerini veya güvenlik görevlilerini kontrol eder. 

3. Etüt aralarında öğrencileri gözetim altında bulundurur.  

4. Pansiyon yoklamalarını yapar. 

5. Pansiyona gelen ziyaretçiler ile ilgili işleri yürütür. 

6. Disiplin olayları ile ilgili iş ve işlemleri yürütür. 

7. Hastalanan öğrencilerin durumuyla ve öğrencilerin ilaçlarının dağıtımı ile ilgili 

iş ve işlemleri yürütür.  

8. Yemeklerin dengeli ve eşit dağıtılmasını sağlar. 

9. Belletici veya nöbetçi belletici öğretmenlerin nöbet görevi,08:00.’da başlar. 

Ertesi gün saat 08:00’da nöbeti sonraki belletici veya nöbetçi belletici öğretmene ya da 

pansiyondan sorumlu müdür yardımcısına teslim etmesiyle sona erer.   

10. Nöbetçi belletici öğretmenler görevli oldukları gün ve saatte görev yerinde hazır 

bulunup tüm birimleri kontrol eder ve nöbet defterini imzaladıktan sonra nöbeti belletici veya 

nöbetçi belletici öğretmenden ya da pansiyondan sorumlu müdür yardımcısından teslim alır.  

11. Belletici öğretmenin görevi okul yönetiminin belirlediği saatte başlar ve biter; 

ancak belletici öğretmenler acil durumlarda okul yönetimi tarafından tekrar göreve çağrılabilir.  

12. Belletici veya nöbetçi belletici öğretmenler, yatakhanelerin okul yönetiminin 

belirlediği saatte boşaltılmasını sağlar. 

13. Öğrencilerin pansiyon ve bahçe ortamlarındaki davranışlarını izler. 

14. Belletici veya nöbetçi belletici öğretmenler görevleri sırasında okul yönetimince 

belirlenen usuller doğrultusunda veli ziyaretlerinin gerçekleştirilmesini kontrol eder.  

15. Cuma günleri yoklama alındıktan sonra evci defterini kontrol eder. Evci çıkışı 

yapmadan evlerine giden öğrencilerin isimlerini tespit eder, nöbet defterine yazar, telefonla bu 

öğrenci velilerine bilgi verir.  

16. Etüt ve pansiyon yoklamalarını e-okul sistemine işler. 

17. Evci çıkması gerektiği halde evci çıkmayan öğrencilerin isimlerini pansiyon 

nöbet defterine işler.  



 
 

 

18. Pansiyonda olması gerektiği halde olmayan öğrencinin durumunu, okul 

yönetimine ve öğrenci velisine bildirir ve nöbet defterine işler.  

19. Öğrencilerin günlük zaman çizelgelerini uygular ve personeli kontrol ederek 

gereken direktifleri verir. 

20. Çamaşır yıkama ve banyo işlerinin düzenli olarak yapılmasını sağlar. 

21. Pansiyon nöbet defterine nöbeti ile ilgili hususları yazar. 

22. Gündelik yiyeceklerin tartılarak ambardan tabelaya göre çıkarılmasında, 

malzemelerin muayenesinde hazır bulunur. 

 

Belletici veya nöbetçi belletici öğretmen, görevlerinden dolayı ilgili müdür yardımcısına 

karşı sorumlu olup okul yönetimince hazırlanacak nöbet çizelgesine ve pansiyon 

talimatnamesine göre nöbet tutmakla yükümlüdür. Okul yönetimince belletici ve nöbetçi 

belleticinin görevleri ayrı ayrı belirtilir.  

1) NÖBETÇİ  ÖĞRENCİ 

1. Pansiyon girişinde bulunan danışmada bir öğrenci sabah kahvaltısından yat yoklamasına 

kadar nöbet tutar. 

2. Gelen ziyaretçileri Belletici öğretmenin bilgisi dahilinde belli saatlerde (Etüt saatlerinde, 

banyo saatlerinde, yemek saatlerinde vb. görüşme yapılamaz) öğrencilerle görüştürür. 

3. Ziyaretçi görüşmeleri idarenin belirlediği yerlerde yapılır, görüşme için öğrenci kesinlikle 

dışarı bırakılamaz. 

4. Ziyaretçiler hafta içi 16.00 – 17.30 arası, Cumartesi ve Pazar günleri  sabah 09:00, akşam 

17:00’a görüşme yapabilirler.(Acil durumlar hariç) 

5. Pansiyon telefon santraline gelen telefonu ilgiliye bağlayarak görüşmeyi sağlar. 

6. Öğrencilere gelen telefonları da anons ederek ilgili öğrencinin telefon görüşmesini 

yapmasını sağlar. 

7. Yemekhanenin düzeninin sağlanması ve temizliğinde  yardımcı olurlar.(Masaların ve 

yerlerin temizliğinde yardımcı olurlar.) 

8. Yemekhanede tuzlukların doldurulması ,ekmek kesimi, ekmeklerin ekmek sepetleriyle 

değıtımı,sürahilerin doldurulup dağıtılması ve peçeteliklerin dağıtımında yardımcı olur. 

9. Müdür yardımcısı ve belletici öretmenin vereceği diğer görevleri yapar. 

 

 

 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

 

Hastalanan Öğrencilerin Tedavi İşlemleri 

 

1. Pansiyonda kalan öğrencinin acil olarak sağlık kurum ve kuruluşlarına 

ulaştırılması gerektiğinde ambulans çağrılır. Muayene ve tedavi sonrası pansiyona dönüş 

ulaşım ücreti pansiyon bütçesinde ifade edilen ödenek kaleminden karşılanır. 

2. Refakat iş ve işlemlerinin nasıl yürütüleceği; belletici, nöbetçi belletici sayısı 

ve okulun imkânlarına göre okul yönetimince belirlenerek pansiyon talimatnamesi içerisinde 

yer verilir. Veliye bilgi verilir, gerekli durumlarda öğrenci, velisine teslim edilir. 

3. Öğrencilerin kullanacağı tüm ilaçlar pansiyondan sorumlu müdür yardımcısı, 

belletici, nöbetçi belletici öğretmen veya okul hemşiresi tarafından muhafaza edilir. 



 
 

 

4. Parasız yatılı ve burslu öğrencilerin muayene ve tedavi işlemleri 5510 sayılı 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine göre yürütülür.  

 

 

 

 

ONUNCU BÖLÜM 

 

Pansiyonda Sivil Savunma ve İş Güvenliği 

 

İlgili mevzuatına göre pansiyonda sivil savunma ve iş güvenliğine ilişkin gerekli tedbirler 

alınır. 

 

ON BİRİNCİ BÖLÜM 

 

Yemekhanenin Düzenlenmesi ve Yemek Hazırlıkları 

 

1. Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal 

Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nin 49. maddesinde belirtilen hususlar 

doğrultusunda yemek hizmetleri sunulur. Ayrıca pansiyonda yemekhanenin düzenlenmesi ve 

yemek hazırlıklarına ilişkin çalışmalar ve ambarda uygulanması gereken esaslar, “Pansiyonlu 

Okullar İçin Beslenme Hizmetleri Rehberi” dikkate alınarak gerçekleştirilir. Ambarda çift kilit 

sistemi uygulanır. Anahtarın biri ambar memurunda diğeri ise pansiyondan sorumlu müdür 

yardımcısı ya da görevlendirilen kişide bulunur. Yemek numuneleri ile ilgili iş ve işlemler Gıda 

ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmeliğe göre gerçekleştirilir. 

2. Pansiyonlarda en az sekiz çeşit (ekmek ve çay hariç) olmak üzere açık büfe 

kahvaltı, öğle ve akşam öğünlerinde en az dört çeşit yemek verilir. Ayrıca besin değeri uygun 

en az iki çeşit olmak üzere ara öğün verilir. Bu hizmet haftanın her günü gerçekleştirilir. 

 

ON İKİNCİ BÖLÜM 

 

Kalorifer ve Buhar Kazanlarının Kullanılması 

 

Kalorifer ve buhar kazanları ile ilgili iş ve işlemler ilgili mevzuatına göre yapılır. Buna 

göre bu alanda yetki belgesi olanlar görevlendirilir. Okullar bu konuda gerekli tedbirleri alır. 

 

ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

Çamaşırhanenin Kullanılması ve Düzenlenmesi 

 

Pansiyonlu okulun imkânları çerçevesinde çamaşır yıkama hizmetleri planlanır. 

Çamaşırhanede çalışacak personel görevlendirilirken, pansiyonun cinsiyet durumu gözetilir. 

Kız öğrenci çamaşırhanesine bayan, erkek öğrenci çamaşırhanesine erkek personel 

görevlendirilir. Hizmetin sunumuna dair hususlar öğrencilere ve ilgililerine ilan edilir. 

 

ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 

Temizlik İşleri 

 

1. Pansiyon temizliği 2092 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan “Temizlik 

Rehberi”ne göre yapılır.  

2. İlgili mevzuata göre pansiyondaki temizlik işleriyle ilgili bir plan oluşturulur.  



 
 

 

3. Pansiyonda çalışan personel ve barınan öğrenciler için hijyen ve öz bakım 

eğitimleri verilir. 

4. Pansiyon ve bahçenin temizlik, tertip ve düzenine dikkat edilir. 

 

 

1) HİZMETLİLER 

 Kendilerine verilen ünitelerin temizlik işlerini temizlik rehberindeki günlük, haftalık, aylık, 

yarı yıl ve yaz tatili planlarına göre en iyi şekilde yapar. 

 Kendilerine verilen temizlik araç ve gereçlerinin temiz, ekonomik ve sağlık kurallarına 

uygun bir şekilde kullanılmasından ve bakımından sorumludurlar. 

 Pansiyon müdür yardımcısı ve belletici nöbetçi öğretmenin kendisine vereceği diğer 

temizlik görevlerini yapar. 

 Pansiyon müdür yardımcısının bilgisi olmadan görev yeri terk edilemez. 

 

2 ) ÖĞRENCİLER 

 Her öğrenci kendi odasının temizliğinden ve pansiyonda kullandığı bütün alanların 

temiz bırakılmasından sorumludur.  

3)ÇEVRE DÜZENİ 

10. Bahçede ekili olan güller ve ağaçlar sürekli bakımlı halde bulundurulur. 

11. Bahçe temizliği görevlilere yardımcı olmak üzere zaman zaman öğrencilere toplu olarak 

yaptırılır. 

 

 

 

 

 

ON BEŞİNCİ BÖLÜM 

 

 Zaman Çizelgeleri ve Çizelgelerin Uygulanması    

1.           Zaman çizelgeleri, okulun ders saatleri ve diğer etkinlikleri esas alınarak düzenlenir. 

2.             Zaman çizelgesi hazırlanırken hangi iş ve işlemlerin hangi saat diliminde yapılacağı sırasıyla belirtilir. 

3.                     Hazırlanan zaman çizelgesi öğrenci, öğretmen ve diğer personele duyurulur. 

4.            Serbest zamanlarda veya etütlerde okulun imkan ve şartlarına göre, zamanı okul yönetimince belirlenen bilimsel, 

sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere ilgili mevzuatına uygun olarak yer verilebilir. 

5. Hafta içi ve hafta sonu için ayrı olarak hazırlanan zaman çizelgeleri okul yönetimince onaylanarak e-Pansiyon modülüne 

girilir. 

 

 



 
 

 

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ADIYAMAN ALTINŞEHİR ANADOLU LİSESİ 

PANSİYON HAFTA İÇİ ZAMAN ÇİZELGESİDİR 

   

          

 SABAH KALKIŞ 06:40 

   
GÜNE HAZIRLIK 06:40 - 07:00 

   
KAHVALTI 07:00 - 07:30 

   
PANSİYONDAN AYRILIŞ 07:30-07:40 

   
DERSLER 07:50-11:50 

   
ÖĞLE YEMEĞİ 11:50 - 12:40 

   
DERSLER 12:40-15:00 

   
SERBEST ZAMAN 15:00-17:30 

   
AKŞAM YEMEĞİ 17:30 - 18:00 

   
I. ETÜT 18:30 – 19:30 

   
TENEFÜS 19:30 - 19:45 

   
II. ETÜT 19:45- 20:45 

   
TENEFÜS 20:45-21:00 

   
III.ETÜT 21:00-22:00 

   
ARA ÖĞÜN 22:00-22:30 

   
KİŞİSEL BAKIM VE YATAKHANE YOKLAMASI 22:30-23:00 

   

YATIŞ 23:00 

   
Hacer SAYGI 

Pansiyon Müdür Yrd. 

Türker Barış BULDUK 

Okul Müdürü 

   
  



 
 

 

 

 

 

                                                            ON ALTINCI BÖLÜM  

 

Talimatlar 

 

Pansiyonda çalışan personele görev tanımları yazılı olarak tebliğ edilir. Ayrıca pansiyon 

işleyişine dair pansiyonlu okulun şartlarına göre farklı talimatnameler düzenlenebilir. 

 

a) Yatılı Öğrenci Yemek Tabelası Düzenlemesi ve Günlük Erzak Çıkarma 

Talimatı 

Yatılı öğrenci yemek tabelası düzenlemesi ve ambardan günlük erzak çıkarımı ile 

muayene kabul işlemleri aşağıda yazılı olduğu şekilde yapılır: 

 

1. Pansiyon ambar memuru, günlük tabelaya girecek kişi sayısını pansiyondan 

sorumlu müdür yardımcısından alarak yemek listesine uygun tabela cetveli düzenler. 

2. Günlük tabelada yazılı erzakın çıkarılmasına, çizelgenin okul müdürlüğüne 

onaylatılmasından sonra başlanır. 

3. Erzak çıkarımı okul yönetimince belirlenen saatte yapılır ve ilgililerine tebliğ 

edilir. 

4. Erzak çıkarımında ilgili müdür yardımcısı, belletici veya nöbetçi belletici 

öğretmen, ambar memuru, aşçı ve pansiyon nöbetçi öğrencisi hazır bulunur.  

5. Çıkarılan erzakın tabela mevcuduna göre tam, sağlam ve temiz olmasına dikkat 

edilir. Ürünün kontrolü yapıldıktan sonra aşçıya tutanak ile teslim edilir. 

6. Taze meyve ve sebzeler ile bozulacak cinsten günlük gelecek gıda maddesi, 

tabelaya konulmuş ise mutfağa tesliminden önce komisyon üyeleri tarafından kontrolden 

geçmedikçe pişirilmez ve yedirilmez. 

7. Günlük erzak çıkarımı tamamlandıktan sonra tabela listesi ilgililerce imzalanır.  

 

b) Aşçının Sorumlulukları Hakkında Talimat 

Pansiyonda çalışan aşçının görev tanımı, okul yönetimince belirlenir, kendilerine yazılı 

olarak tebliğ edilir. 

Aşçının görevleri şunlardır: 

 

1. Aşçının yapılan işe uygun kıyafet, bone, maske ve eldiven kullanması 

zorunludur. 

2. Aşçının hijyen kurallarına ve öz bakımına dikkat etmesi gerekir.  

3. Kendisine verilen malzemeyle beslenme rehberini esas alarak yemek listesinde 

belirtilen yemekleri hazırlar. 

4. Teslim aldığı gıda maddelerinin bozulmadan saklanmasını, hazırlanmasını ve 

yerinde kullanmasını sağlar. 

5. Mutfaktaki araç ve gereçlerin bakım ve temizliğine dikkat eder. 

6. Mutfağın temizlik, bakım ve düzenini sağlar. 

7. Günlük çıkan yemeğin numunesini “Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair 

Yönetmelik” esaslarına göre saklar. 

8. Ambardan günlük malzemenin çıkarılmasına nezaret eder. 

9. Günlük dağıtılacak malzemenin kalanını sayarak pansiyondan sorumlu müdür 

yardımcısına teslim eder ve tasarruf tedbirlerine riayet eder.  



 
 

 

10. Görevlerinden dolayı belletici veya nöbetçi belletici öğretmen ile okul 

yönetimine karşı sorumludur. 

 

 

c) Teknik Personelin Görev ve Sorumlulukları 

Pansiyon teknik işlerini yürütmek üzere teknik personel görevlendirilir. Pansiyonda 

çalışan teknik personelin görev tanımları okul yönetimince istihdam edildiği alana uygun 

olarak kendilerine tebliğ edilen görevlendirme çizelgesi ile belirlenir. 

Teknik personelin görevleri şunlardır: 

 

1. Teknik personel sorumlu olduğu işleri yapılan işe uygun kıyafetle gerçekleştirir. 

Hijyen kurallarına ve öz bakımına dikkat eder.  

2. Pansiyon tesisatının bakım, onarım ve ayarlarını yaparak kullanıma hazır 

durumda bulundurur. 

3. Makine,  araç,  gereç,  teçhizat, tesis ve benzerlerinde meydana gelen arızaları 

tespit ederek onarım ve bakımlarını yapar veya yaptırılmasını sağlar. 

4. Okul yönetimince verilen diğer görevleri yapar. 

5. Teknik personel, görevlerinden dolayı pansiyondan sorumlu müdür yardımcısına 

karşı sorumludur. 

6. Özellikle kız pansiyonlarında onarım ve bakım işlemleri öğrencilerin pansiyonda 

olmadıkları saatlerde ve sorumlu kişi nezaretinde yapılır.  

7. Görevlerinden dolayı belletici veya nöbetçi belletici öğretmen ile okul 

yönetimine karşı sorumludur. 

 

ç) Hizmetlilerin Sorumlulukları Hakkında Talimat 

Pansiyonun her türlü temizlik işlerini yapmak üzere yeterli sayıda hizmetli 

görevlendirilir. Hizmetlilerin yapacakları iş ve işlemler ilgili mevzuat çerçevesinde okul 

yönetimince belirlenerek hizmetlilere yazılı olarak tebliğ edilir. Hizmetliler sorumlu oldukları 

işleri yapılan işe uygun kıyafetle gerçekleştirir. Hijyen kurallarına ve öz bakımlarına dikkat 

eder. Görevlerinden dolayı belletici veya nöbetçi belletici öğretmen ile okul yönetimine karşı 

sorumludur. 

 

d) Kalorifercinin Görev ve Sorumlulukları 

Kaloriferci, görevlerini ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütür ve okul yönetiminin 

vereceği diğer görevleri yapar. Bu görevlerinden dolayı pansiyondan sorumlu müdür 

yardımcısına karşı sorumludur. Kalorifercinin yapacağı iş ve işlemler ilgili mevzuat 

çerçevesinde okul yönetimince belirlenerek kendisine yazılı olarak tebliğ edilir. Kaloriferciler 

sorumlu oldukları işleri yapılan işe uygun kıyafetle gerçekleştirir. Hijyen kurallarına ve öz 

bakımlarına dikkat eder.  Görevlerinden dolayı belletici veya nöbetçi belletici öğretmen ile okul 

yönetimine karşı sorumludur. 

 

 

e) Gece Bekçisi veya Güvenlik Görevlisinin Görev ve Sorumlulukları 

Gece bekçisi veya güvenlik görevlisi, görevlerini ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütür 

ve okul yönetiminin vereceği diğer görevleri yapar. Gece bekçisi veya güvenlik görevlisinin 

yapacağı iş ve işlemler ilgili mevzuat çerçevesinde okul yönetimince belirlenerek kendisine 

yazılı olarak tebliğ edilir.  Gece bekçisi veya güvenlik görevlisi sorumlu oldukları işleri yapılan 

işe uygun kıyafetle gerçekleştirir. Hijyen kurallarına ve öz bakımlarına dikkat eder. 

Görevlerinden dolayı belletici veya nöbetçi belletici öğretmen ile okul yönetimine karşı 

sorumludur. 

 

 



 
 

 

 

f) Banyo Talimatı 

Banyo hizmetinin sunumu ve banyo kullanımında hijyen kurallarına uyulur. Banyolarda 

sürekli sıcak su bulundurulur. Banyo kullanımına ilişkin diğer kurallar okul yönetimince 

belirlenerek öğrencilere duyurulur. 

 

g) Yatakhaneler 

1. Yatakhanelere öğrenciler dengeli ve uyumlu olarak dağıtılır. 

2. Odalara öğrenci yerleşiminde öğrenci gelişimleri dikkate alınır ve aynı yaş 

gruplarının aynı odalara yerleştirilmesine dikkat edilir. 

3. Oda yerleşim planları yatakhanelerin uygun bölümlerine asılır. 

4. Yatakhanelerde öğrencilerin kaldığı ranza veya baza ile dolapların uygun yerine, 

görülecek şekilde öğrencinin fotoğraflı kimliği asılır. 

5. Yatakhanelerde tertip ve düzenin sağlanması için gerekli tedbirler alınır. 

6. Yatakhanelerde görevlendirilecek olan hizmetliler cinsiyet durumu göz önünde 

bulundurulur. Kız yatakhanesine bayan, erkek yatakhanesine erkek personel görevlendirilir. 

7. Odalarda en az üç öğrencinin barındırılmasına dikkat edilir. 

 

h) Yemekhane, Mutfak ve Bulaşıkhane 

1. Yemekhane, mutfak ve bulaşıkhanede uyulması gereken kurallar bir 

talimatname ile belirlenir ve görülecek bir yere asılır. 

2. Yemekhane, mutfak ve bulaşıkhanede kullanılan yakıt sürekli kontrol edilir, 

uygun yerde depolanır ve kullanılan yakıta göre gerekli tedbirler alınır. 

3. Pansiyondaki baca ve havalandırma sistemlerinin gerekli kontrolleri yapılır.  

4. Yemekhane, mutfak ve bulaşıkhanede bulunan araç, gereç ve makinelerin 

bakımı, temizliği ve kontrolü düzenli olarak yapılır. 

 

ON SEKİZİNCİ BÖLÜM 

 

Diğer Hükümler 

 

1. Pansiyonlarda ilgili mevzuata uygun olarak haşerelere karşı gerekli önlemler 

alınır. 

2. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin pansiyon hizmetinden faydalanmaları için 

gerekli tedbirler alınır. 

3. Pansiyonda çalışanların periyodik sağlık kontrolleri yaptırılır. 

4. Pansiyonda bulunan araç ve gereçlerin kullanma talimatları hazırlanarak ilgili 

bölümlere asılır.  

5. Pansiyonda bulunana ölçü ve tartı cihazlarının teknik kontrolleri ve ayarları yılda 

en az bir defa ve gerektiğinde ilgili kurumlarda yaptırılır. 

6. Pansiyon talimatnamesinde pansiyonun işleyişine dair diğer alanların 

kullanımına dair talimatlar okul yönetimince hazırlanarak ilan edilir. (valiz odası, ambar vs.) 

7. Pansiyonda çalışan ve öğrencilerle iletişim kuran personelin davranışlarında 

dikkat edecekleri ve kaçınacakları hususlar ve rol model olmaları konusunda okul idaresince 

eğitim verilmesi sağlanır. 

 

 

İZİNLER İLE İLGİLİ HUSUSLAR 



 
 

 

Öğrenci velisinin öğrencinin kaydını yaptırırken doldurmuş olduğu Veli Muvafakat Belgesinde 

belirttiği hallerde (çarşı izni, evci izni ve bayram tatili, dönem sonu tatilleri) uygun izin verilir. Veli 

Muvafakat Belgesi her yıl yenilenir.  

 İzin, iznin çeşidine göre okul müdüründen, ilgili müdür yardımcısından, nöbetçi 

öğretmenden dilekçe ile alınır. Dilekçe velinin elden göndermesi veya faks yoluyla 

ulaştırmasıyla verilir. Veli dilekçesinde velinin  ayrıntılı adres ve telefon bilgileri 

bulunur. İlgili müdür yardımcısına dilekçe teslim edilir.  

A ) EVCİ İZNİ:  

 Evci izni hafta sonları, dinî ve millî bayramlar veya yarıyıl tatilinde kullanılan bir izindir. Öğrenci 
bu izin için velisinden matbu dilekçeye verdiği adrese çıkabilir. Bu adres dışında bir yere 
çıkıldığında tüm sorumluk öğrenciye ve velisine aittir. Bu durumda ilgili disiplin maddesi gereği 
işlem yapılır. İzin adresi “birinci derece yakın akraba, dede, anneanne, babaanne, amca, dayı, 
teyze, hala veya velisi” olacaktır. Evci izinli olarak çıkacak öğrencinin velisi dilekçesini elden 
veya faks ile en geç; izinli çıkacağı hafta sonu öncesindeki Perşembe günü okula ulaştıracaktır. 
Dilekçenin alt bölümünde, öğrenci velisinin nüfus cüzdanı arkalı önlü fotokopisi mutlaka 
olacaktır. Evci izni sırasında doğabilecek her türlü aksaklıkta veli, öğrencinin evci çıktığı 
adresteki velisi, öğrencinin kendisi sorumludur. 

 Evci izni Cuma günü ders bitiminde başlar, Pazar evcileri için Saat 18.00’da, 
Pazartesi evcileri için ders başlangıcında biter. Öğrenciler evci iznine çıkışta ve 
izin dönüşünde evci izin defterini imzalar. Evci izin defterleri nöbetçi 
öğretmende bulundurulur. 

 Hafta içinde çok özel durumlarda (ölüm, hastalık vb.) pansiyondan sorumlu 

müdür yardımcısından alınan izin bildirilerek çıkılabilir. Bu durum idarece 
velisine haber edilir.  

 Evci izninden vaktinde dönmeyen veya geç gelen nöbetçi öğretmen tarafından 
rapor edilerek, disiplin kuruluna bildirilir. Kurul karar verene dek evci izinleri iptal 
edilir.  

B ) ÇARŞI İZNİ:  

 Çarşı izni Cumartesi günü öğrencilerimizin sosyal ve maddi ihtiyaçlarını 
gidermeleri için verilmiş bir izindir.  

 Çarşı izni hafta içi öğle arası kullanılmaz. Çarşı iznine belli saatlerde nöbetçi 

öğretmenden alınacak izinle çıkılabilir. Öğrenci çarşı iznine çıktığında, toplum örf, âdet, 

gelenek, göreneklerine aykırı hâl ve hareketlerde bulunmaz; toplumu rahatsız etmez, 

öğrencilere yasak lokal, cafe ve kahvehanelere girmez. Siyasî partilerin miting ve 

gösterilerine katılmaz, lokallerinde görev almaz. 

 Çarşı izni, öğrencinin çarşı izni herhangi bir nedenle iptal edilmemişse, nöbetçi 
öğretmenin çarşı izin defterini çıkışta imzalamasıyla başlar, dönüşte öğrencinin 
çarşı izin defterini imzalatmasıyla biter. Çarşı izin defterleri nöbetçi öğretmende 
bulundurulur. 

 Çarşı iznine çıkan öğrenci vaktinde dönmediğinde veya dönüş için yerine imza 
attırdığında durum nöbetçi öğretmen tarafından rapor edilerek disiplin kuruluna 
bildirilir. Kurul karar verene dek çarşı izni iptal edilir.  

 Hafta içinde özel durumlar için (hastalık vb.) çarşı izni kullanılabilir. 
 Hafta içinde izinli olarak çarşıya çıkan öğrenci, okul kıyafeti ile çıkar. 

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 edilmediği durumlarda polise haber verilerek kayıp 
ilanında bulunulur. Tüm bu gelişmeler bir tutanakla imza altına alınır.  

 İzin müddetini geçiren öğrenci hakkında ödül disiplin yönetmeliğine göre işlem yapılır. 

Hafta sonu nöbet görevi olan öğrencilere izin verilmez. 

 

Madde 10: YOKLAMALAR 

Etüt Yoklaması  

 Etüt yoklaması ‘’Haftalık Etüt Yoklama Listesi’’ ne etütte bulunmayan 
öğrencilerin isimlerinin karşısına – (eksi) işareti konularak alınır. Etüt 
yoklamasında aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilir.  

 Her etüt için bir yoklamanın alınması esastır.  
 Yoklama belletici öğretmen tarafından etüt başında alınır.  
 Yoklamada bulunmayan öğrenciler tespit edilerek durumları araştırılır.  
 Hafta sonlarında evci iznine çıkan öğrenciler için “e” veya “evci” yazılır. 

Yatakhane Yoklaması  

 Yatakhane yoklaması ‘’Haftalık Yatakhane Yoklama Listesi’’ ne yatakhanede 
bulunmayan öğrencilerin isimlerinin karşılarına ---(eksi) işareti konularak alınır. 
Yatakhane yoklamasında aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilir.  

 Yatakhane yoklaması belirtilen saatte yatakhanede alınır.  
 Yatakhane yoklaması nöbetçi öğretmenler tarafından öğrenci bizzat görülerek 

alınır.  
 Yoklama saatinde bütün öğrenciler kendi odalarında ve yataklarının üzerinde 

bulunmalarına dikkat edilir.  
 Yoklama esnasında öğrencilerin yer değiştirmemesine dikkat edilir.  
 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.  

 Yoklamada bulunmayan öğrenciler tespit edildikten sonra durumları araştırılır.  
 Araştırmalar sonucu pansiyonda bulunmayan, izinsiz ayrıldığı tespit edilen öğrencilerin 

yakınları telefonla aranarak bilgi edinilmeye çalışılır. Tüm araştırmalar sonucu nerede 

olduğu tesit edilmeyen öğrencinin durumu Polise haber verilerek kayıp başvurusunda 

bulunulur. Ayrıca tüm gelişmeler tutanak altına alınır. 

Çarşı İzni Yoklaması 

 Cumartesi günleri çarşıya çıkacak öğrencilerin yoklaması nöbetçi öğretmen tarafından 

yapılır. Çarşı iznine çıkacak öğrencilerin isimlerinin karşısına “+” çıkmayacak 

öğrencilerin isimlerinin karşısına “-“ işareti konulur. 

 Çarşı iznine çıkacak öğrenciler nöbetçi öğretmenin gözetiminde okul otobüsüne biner. 

Nöbetçi öğretmen çarşı iznine çıkacak olan öğrencilerin bir listesini şoföre verir.  



 
 

 

 

 

 

 

 

YEMEKHANENİN DÜZENLENMESİ VE YEMEK HAZIRLIKLARI 

 Tabldotta bulunan yemeklerin malzemeleri bir gün önceden pansiyon yönetmeliğinde 

belirtilen ilgililer tarafından tartılarak çıkartılır. 

 Çıkarılan erzaklar aşçı ve aşçı yardımcıları tarafından yıkanıp, temizlenir ve ıslatılacak olan 

bakliyatlar suya konulur. 

 Sabah kahvaltılısı aşçı tarafından saat 06:00’da hazırlanır. 

 Aşçı yardımcıları da gerekli hazırlıkları saat 07.00’ye kadar yaparlar.(Ekmek doğranması 

ve servisin hazırlanması gibi). 

 07.00’da kahvaltı saati başlar, bütün öğrencilerin kahvaltı yapmaları sağlanır. 

 Yemekhane masalarının, çatal, kaşık ve servis tabaklarının yıkanması ve yemekhanenin iç 

temizliği Hizmet alımı elemanları tarafından yapılır. 

 Aşçı, sabah kahvaltısından sonra öğle ve akşam yemeklerinin pişirilmesi için hazırlıklarını 

yapar ve pişirir. 

 Yemek öğrencilere yedirilmeden önce son kontrol yapılarak numunesi sefer tasına, belletici 

öğretmen ve aşçı tarafından konularak 72 bekletilmesi sağlanır.  

Madde 13: KALORİFER VE BUHAR KAZANLARININ KULLANILMASI 

 Kış aylarında kalorifer kazanları 15.30’dan 22.00’a kadar uygun sıcaklıkta bulundurulur.  

 Saat 22.00’da uyumaya alınan kazan, sabah 05.00 – 08.00 saatleri arasında uygun sıcaklığa 

getirilir. 

 Saat 08.00 – 15.30 arası tekrar kazanlar uyutulur. 

 Buhar kazanı, banyo sularının ısınmasını sağladığı için Pazartesi, Salı, Çarşamba, 

Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 20:00 ile 21:30 saatleri arasında öğrencilerin 

banyo ve temizlik yapabileceği sıcaklıkta tutulur. Kalorifer ve buhar kazanları 2166 sayılı 

Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan “Milli Eğitim Bakanlığı kalorifer kazanları ile tesisatları 

çalıştırma ve bakım kılavuzu”na göre yapılır. 

Madde 14: ÇAMAŞIRHANENİN KULLANILMASI VE DÜZENLENMESİ 

 Pansiyonda kalan öğrencilerin kirli çamaşırları banyo yapımından sonra çamaşırhane de 

toplanarak ilgili hizmetli tarafından makinelerde yıkanarak kurutulur. 

 Öğrencilerin çamaşırlarının karışmaması için çamaşırlar üzerinde isim yazılı file ile alınır.  

 Nevresimler, yatak ve yastık çarşafları pansiyon imkanları dahilinde en kısa sürede 

değiştirilir ve yıkatılır. 

 Çamaşırların yıkanması ve asılması esnasında nöbetçi öğrencilerden yararlanılır. 

Madde 15: ÇEVRE DÜZENİ 

 Bahçede ekili bulunan ağaçlar sürekli bakımlı halde bulundurulur. 

 Bahçe temizliği görevlilerle yardımcı olmak üzere zaman zaman öğrencilere toplu olarak 

yaptırılır. 

 Bahçede bulunan oyun alanları en çok 7 gün aralıklarla süpürülür ve temizlenir. 

Madde 16: ÖĞRENCİLERİN UYACAĞI KURALLAR 



 
 

 

 Arkadaşlarını rahatsız edecek şekilde gürültü yapmamalıdır. 

 Pansiyona ait eşya ve mefruşatın yerini değiştirmemelidir. 

 Pansiyon içinde laubali hareketlerde bulunmamalı ve yatakhaneler dışında pijama ile 

dolaşmamalıdır. 

 Günlük zaman çizelgesinde öngörülen hususlara uymalıdır. 

 Duvarlara çivi çakmamalı ve kesinlikle resim, afiş, çizelge vb. asmamalıdır. 

 Yalan söylememeli, hırsızlık yapmamalı, pansiyondan ayrılırken bavul, çanta gibi 

eşyalarını yetkililere kontrol ettirmelidir. 

 Yatakhanelerde elektrikli tıraş makinesi, radyo teyp gibi cihazları kullanmamalıdır. 

 Başkasının eşyasını izinsiz kullanmamalıdır. 

 Pansiyon idaresinden izin almadan ayrılmamalıdır. 

 Pansiyon yetkililerinden izinsiz ziyaretçi kabul etmemelidir. 

 Yatakhaneye pansiyon dışından herhangi birinin ne suretle olursa olsun getirilmez.  

 Yatakhaneye yiyecek ve içecek maddesi sokulmaz ( su hariç).  

 Dolaplar dolap yerleşim planına uygun olarak kullanılır ve dolapta ilaç bulundurulmaz.  

 Elbise, havlu ve iç çamaşırlar ortalıkta bırakılmaz. 

 Yemekhane malzemeleri yatakhaneye çıkarılmaz.  

 Ayakkabı ve terlikler dolap içerisinde tutulur, kullanılacaksa ortalıkta bırakılmaz.  

 Yatakhaneye her ne suretle olursa olsun resim, afiş ve yazı asılmaması, uygunsuz dergi 

(ideolojik veya gayri ahlâkî) ve gazeteler yatakhanede veya dolapta bulundurulmaz. 

 Herhangi bir parti veya grubun düşünce ve görüşlerini yansıtacak amblem veya sembollerin 

duvarlara, dolaplara asılmaz ve konulmaz. 

 Yatakhanenin havalandırılması ve temiz tutulması o günkü oda nöbetçisinin 

sorumluluğundadır. 

 Elektrikli eşyalardan ütü haricinde (su ısıtma cihazı gibi...) herhangi biri bulundurulmaz.  

 Öğrencilerin saçlarını ütüyle kurutmamalı veya düzleştirmemeli, ütü odalarındaki 

malzemelerin yerlerinin değiştirilmemelidir. 

 Kapı ve pencere cereyan yapacak şekilde açık bırakılmaz ve bu vaziyette yatılmaz. 

 Diğer arkadaşlarını rahatsız edecek şekilde müzik dinlenmez, bağırıp çağırılmaz, küfürlü 

konuşulmaz; böyle bir durumda kavga etmek yerine nöbetçi öğretmene süratle haber 

verilmelidir.  

 Kapı kollarının ve yatakhane araç ve gereçlerinin kırılmamalı; kapı, ranza, dolap ve 

duvarlar çizilmemeli ve boyanmamalıdır. 

 Yatak ve dolap kartlarının ranza ve dolaplara asılmalı ve yırtılmamalıdır.  

 Başkasının yatağını, dolabını ve eşyasını kullanılmamalıdır.  

 Nevresim takımının temiz ve her sabah mutlaka kontrolden önce usulüne uygun katlanarak 

düzenli tutulmalı, en fazla 15’er gün arayla yıkanmalıdır.  

 Perdelerin temiz ve usulünce kullanılmalı, yırtılmalı ve akşam saatlerinde perdenin çekili 

olmasına dikkat edilmelidir.  

 Yine bu yönergede belirtilen etüt, yemekhane, yatakhane, zaman çizelgesine uygun hareket 

etmelidir. Aksi durumlarda “Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları 

Yönetmeliği’nde belirtilen disiplin cezaları maddelerine” göre işlem göreceğini bilmelidir. 

 
Madde 14: OKUL VELİ ÖĞRENCİ SÖZLEŞMESİ VE VELİ İZİN MUVAFAKATİ  
 
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. Sözleşme veli ve öğrencilere 
imzalatılıp, sözleşmenin bir nüshası bilgi amaçlı kendilerine 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. 

Madde 15: DİĞER HÜKÜMLER 

 “Milli Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Yönetmeliği” ve “İç Yönerge” hükümlerine 

aykırı davranan ve disiplini bozan öğrenciler hakkında “Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim 

Kurumları Yönetmeliği’nde belirtilen disiplin cezaları maddelerinde belirtilen” hükümler 

uygulanır. 

 Bu Yönerge, her öğretim yılı ve ihtiyaçlara göre yeniden düzenlenir. 

 Bu yönergede yazılı olarak bulunmayan işlerin yapılması için mutlaka okul müdürü, yurt 

müdür yardımcısından ve belletici öğretmenlerden izin alınarak yapılması gerekir. 

 Bu yönergede geçen etüt, yemek, banyo vs. saatlerde yıl içinde yapılan değişiklikler ayrıca 

belleticilerin, personelin ve öğrencilerin görecekleri yerlere asılarak ilan edilir. 

 Bu yönerge 2017 – 2018 öğretim yılı için uygulanır. 

 Pansiyon görevlilerine “Milli Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Yönetmeliği”ndeki 

görevleri ve “İç Yönerge” yazılı olarak tebliğ edilir ve öğrencilerin devamlı okuyabileceği 

bir yere asılır. 

Bu talimatname, her eğitim ve öğretim yılında ihtiyaçlara göre yeniden düzenlenir. 

Okulun resmî internet sayfasında yayımlanır. Bu talimatnamede bulunmayan işlerin 

yapılması için mutlaka pansiyonlu okulun yönetiminden izin alınması gerekir.  
 

EKLER: 

 

 

1. Veli izin muvafakat belgesi. 

2. Öğrenciler için zaman çizelgesi 

3. Dershane izin dilekçesi 

4. İzinler için veli muvafakatnamesi 

5. Taahütname 

6. Veli-öğrenci pansiyon sözleşmesi 

7. Ek1 (Öğrenci ailesinin maddi durumunu gösteren beyanname 

8. Paralı yatılılık başvuru dilekçesi 

9. Parasız yatılılık başvuru dilekçesi 

10. Öğrenci bilgi formu 

 

 

 

                Hacer SAYGI 

Pansiyondan Sorumlu Müdür Yrd. 

Türker Barış BULDUK 

Okul Müdürü 



 
 

 

 

İZİN MUVAFAKAT BELGESİ 

                Velisi bulunduğunuz aşağıda künyesi yazılı ……………………….…………………..Öğrencisi; 2017–2018Öğretim yılı 

boyunca çeşitli izinlere gönderilecektir. Hafta sonları, Dini ve Milli Bayramlarda, Yılbaşı, Yarıyıl, Yaz tatilleri gibi kısa süreli 

veya uzun süreli tatillerde bulunduğunuz yer Adıyaman’a uzak ise sizin muvafakatinizle sizin yanınıza veya Adıyaman da bir 

tanıdığınızın yanına öğrencinizi gönderebiliriz.  

Bu izinlere gidiş dönüşlerde, izin süresince okul sınırlarından ayrıldığı sürece öğrencinin yasal sorumluluğu size aittir. 

Aşağıda belirtilen normal ve kısa süreli izinlerde Öğrencinizin gitmesine izin verdiğiniz birinci derece yakınların adreslerini 

belirterek imzalayınız ( Öğrenci birinci derece yakını hariç hiç kimsenin evine evci çıkamaz). Bu belgeler imzalanmadan öğrenciniz 

hiçbir şekilde izne çıkamaz. 

NOT: Birinci dereceden akrabalar( anne, baba ve kardeşlerdir) 

ÖĞRENCİNİN 

 Adı ve Soyadı   :................................................................ 

 Sınıfı      :.......................................................... 

 Babasının Adı ve Soyadı   :..................................................... 

 Mesleği             :.................................................................... 

 İş adresi            :.................................................................... 

 Ev Adresi          :.................................................................... 

 Yatılı Durumu          : Parasız / Paralı 

 Yukarıda kimliği yazılı velisi bulunduğum öğrenci …………................................................ ‘nın 

“Evci”  ve “Çarşı” “ Dershane”  izni durumunu aşağıda belirtmiş bulunmaktayım. 

Velisi olduğum öğrenci aşağıdaki talebim doğrultusunda Evci ve Çarşı izinlerine; ayrıca belirtilen gün ve saatlerde 

dershaneye kendi başına gidebilir. Gidiş-geliş ve izin esnasındaki sorumluluğu öğrenciye, dolayısıyla veliye aittir. 

            Gereğini  arz ederim. 

ÖĞRENCİ VELİSİNİN 

 ADI VE SOYADI            :........................................... 

 ADRESİ                         :...........................................      

EV TEL NO:                                                                   CEP TEL NO: 

EVCİ İZNİ DURUMU                      ÇARŞI İZNİ DURUMU 

(Verilecek iznin karşısına çarpı işareti konulacak) 

 HER HAFTA  (      )        HERGÜN                      (    ) 

 15 GÜNDE  (      )      HAFTA SONLARI         (    ) 

 Ayda  Bir (      )     KULLANAMAYACAK    (    ) 

 Uzun Tatillerde (      ) 

KENDİ BAŞINA (      )             BEN ALIRIM (      )               YAZILI BELGE GÖNDERİRSEM ÇIKABİLİR (     ) 

EVCİ ÇIKABİLECEĞİ KİŞİ VE ADRESLER 

(Birinci sıraya memleket adresi yazılacak, Daha sonra Adıyaman  ve civarında izne gidebileceği yerler yazılacaktır.  

1. ............................................................................................................................................ 

2. ............................................................................................................................................... 

3. ............................................................................................................................................... 

4. ............................................................................................................................................ 

              Öğrenci Hafta sonu, Yaz, Sömestr, Bayram ve Yılbaşı tatillerinde evine normal izinlerde  yalnız  GELEBİLİR / 

GELEMEZ’İSE, birinci derece yakını........................................................................nin yanında 

ve........................................................................................................................................................................................... 

adresinde 

Kısa süreli ve hafta sonları..................................................................................nın yanında 

ve………………………………………………….......................................................................................................................................

..adresinde geçirmesine muvafakat ediyorum. 



 
 

 

DERSHANE İZİNLERİ: 

Dershane adı: 

                  GÜNLER                                    GİDİŞ SAATİ                   GELİŞ SAATİ 

1. ………………………..                  …………………                 ………………..                                  

2. ………………………..                 …………………                 ………………...                            

3. ……………………….                  …………………                 ………………… 

4. …………………….....                  …………………                …………………. 

5. ……………………….                  …………………                 …………………                                                                                                    

 

Öğrenci Velisinin 

ADI VE SOYADI 

İMZASI 

   NOT  :.  Mesai saatleri içerisinde dilekçe(FAKS) ile okul müdürlüğüne müracaat veli ya da vasisi tarafından yapılmak 

kaydıyla izin verilebilir. Telefonla izin verilmez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

* DERSHANE İZİN DİLEKÇESİ 

 

 

 

ADIYAMAN ALTINŞEHİR ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE 

 

                                                                           

 

Okulunuzda yatılı olarak kalmakta olan …… / ….... sınıfı ………. numaralı öğrencisi 

……………… ……………………….. velisiyim. 

Velisi bulunduğum öğrencimin 2017 – 2018 eğitim – öğretim yılı süresince ekte 

bulunan ders programına göre hafta içi akşam ve hafta sonları bütün sorumluluğu tarafıma ait 

olmak üzere okulun belirlemiş olduğu kurallar çerçevesinde YGS - LYS hazırlık ve ara sınıf 

yetiştirme kurslarındaki faaliyetlerine katılmasını istiyorum. 

Gereğinin yapılmasını arz ederim. 

 

VELİNİN:          … / … / 20 

TC Kimlik No:          İmza 

Adı, Soyadı : ………………………………………..  

Adresi : ……………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

İZİNLER İÇİN VELİ MUVAFAKATNAMESİ  

 

ADIYAMAN ALTINŞEHİR ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE 

 

Öğrencinin 

Adı Ve Soyadı: ……………………………………. 

Sınıf Ve No. Su: …………………………………. 

 

 

Yukarıda adı soyadı, sınıf ve no.su belirtilen velisi bulunduğum okulunuz öğrencisinin, 

pansiyonda kalma süresince aşağıda belirtilen hususlarla ilgili her türlü muvafakat veriyor ve öğrencinin 

tüm sorumluluğunu kabul ediyorum.  

1. Öğrenim süresince pansiyonun düzenlediği her türlü gezi, gözlem ve inceleme için;  

2. Okulca düzenlenen her türlü antreman, müsabakalar, yarışmalar ve laboratuar çalışmaları için;  

3. Hafta sonları evci, çarşı izin ve dershane için pansiyondan ayrılabilmesi için;  

4. Hafta içi ders zamanı ve ders dışı zamanlarda verilecek her türlü izin için;  

5. Yarıyıl dinlenme tatili, bayram tatili ve benzeri her türlü tatillerde okuldan ayrılabilmesi için;  

6. Disiplin cezası sebebiyle okuldan eve gelmesi için;  

7. Dershane izni alan öğrencilerin, dershaneye gidiş ve dershaneden dönüşleri yalnız yapabilmesi 

için izin veriyor ve her türlü sorumluluğu kabul ediyorum. 

Gereğini bilgilerinize arz ederim.  

 

ADRES: ………………………      

 

          

TEL: …………… 

 

              ……./..../201 

           İmza 

           Velinin Adı Soyadı 



 
 

 

                  T.C Kimlik No.su 

*TAAHHÜTNAME 

                       ADIYAMAN ALTINŞEHİR ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE 

1. Okulunuz pansiyonunda bulunduğum sürede pansiyon kural ve yönetmeliğine 

uyacağımı,  

2. Pansiyon idaresi tarafından verilecek görevleri (nöbet) yine getireceğimi,  

3. Bilerek veya bilmeyerek bana zimmetlenen eşyalarda doğacak zararları ödeyeceğimi, 

4. Pansiyonda kaldığım sürece pansiyon içerisinde siyasi veya ideolojik eylem ve 

davranışlarda bulunmayacağımı,  

5. Pansiyonda huzur bozacak her türlü davranıştan uzak kalacağımı,  

6. Pansiyon binasını izinsiz olarak terk etmeyeceğimi, 

7. Akşam saatlerinde ders etütlere ve zaman çizelgesine uyacağımı, 

8. İmzaladığım Pansiyon Öğrenci Sözleşmesi ve Veli Sözleşmesine uyacağımı,   

9.  (Paralı Yatılı Öğrenciler için ) Paralı yatılılıktan doğan pansiyon ücretlerini ödeme 

takvimine uygun ödemelerin yapacağımı taahhüt ederim.  

 

İş bu taahütnamedeki sıralanan şartlardan her hangi birini yerine getirmediğim 

takdirde pansiyondan çıkarıldığım zaman hiçbir hak talep etmeyeceğimi şimdiden kabul 

ediyorum.  

 

ÖĞRENCİNİN      VELİSİNİN   

…../…./201                    …../…./201  

Yukarıdaki yazılı taahhütnameyi okudum,  Yukarıdaki yazılı taahhütnameyi okudum, 

anladım. Velisi/Vesisi bulunduğum 

…………………adına kabul ve taahhüt ediyorum. 

 

ADI SOYADI  :    ADI SOYADI  :  

SINIFI   :    MESLEĞİ  :  

ÖĞRETİM YILI : 2017-2018   EV ADRESİ  :  

       İŞ ADRESİ  :  

       EV TELEFONU :  

       İŞ TELEFONU :  

       GSM   :  

İş bu taahhütname tarafımdan öğrenci ve veliye okutulup gerekleri anlatılarak imzalatılmıştır. 

 

 

Türker Barış BULDUK 



 
 

 

Müdür 

T.C.  

ADIYAMAN VALİLİĞİ 

VELİ-ÖĞRENCİ PANSİYON SÖZLEŞMESİ 

DAYANAK MADDELERİ: 

1. 1739 SAYILI MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU 

2. MEB ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ 

3. PANSİYON İÇ YÖNERGESİ 

4. MEB PANSİYON YÖNETMELİĞİ 

5. MEB İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI PARASIZ YATILILIK, 

BURS VE SOSYAL YARDIMLAR YÖNETMELİĞİ 

6. ÖĞRENCİ YURTLARI İLE BENZERİ KURUMLARIN AÇILMASI, İŞLETİLMESİ 

VE DENETLEMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 

7. AYNİYAT KANUNU 

8. OKUL ÇEVRE SAĞLIĞI GENELGESİ 

9. DEMOKRASİ EĞİTİMİ VE OKUL MECLİSLERİ PROJESİ KONULU GENELGE 

10. İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ 

11. ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ 

12. ÖĞRETMEN KURUL KARARLARI. 

 

1A-PANSİYON YÖNETİMİNİN HAKLARI 

1. Pansiyon kanununda ifadesini bulan tüm haklara sahiptir. 

2. Pansiyon yönetimi gerektiğinde öğrenci odalarını değiştirme hakkına sahiptir. 

3. Pansiyon içinde velilere ve öğrencilere çeşitli sorumluluklar verme hakkına sahiptir. 

4. Öğrencilerle ilgi çeşitli konularda veliden bilgi alma hakkına sahiptir. 

5. Öğrenci ve velilerin yasal yükümlülüklerini yerine getirmeyen tutumlarında yasal 

yaptırımlar uygulama yetkisine sahiptir 

6. Pansiyon yönetimi öğrencilerin pansiyona verdikleri zararları öğrenci velilerine tazmin 

ettirme hak ve yetkisine sahiptir. 

7. Pansiyon yönetimi öğretmenler kurulu kararlarını uygulama yetkisine sahiptir. 
 

1B- PANSİYON YÖNETİMİNİN SORUMLULUKLARI 

1. Pansiyon yönetimi ve çalışanları öğrencinin cinsiyetine ve özel durumlarının 

mahremiyetine saygılı olmak zorundadır. 

2. Pansiyon yönetimi, öğrencilere sağlıklı, hijyenik, güvenli ve huzurlu bir yaşama alanı 

yaratmak zorundadır. 

3. Pansiyon yönetimi, öğrenci ve velileri ilgilendiren duyuru çizelge ve evrakı vaktinde 

asmak ve korumak zorundadır. 

4. Pansiyon yönetimi, öğrencilerin çeşitli alanlarda ihtiyaçlarını belirlemek ve yerine 

getirmek zorundadır. 

5. Pansiyon yönetimi, pansiyonun temel işleyişi konularında öğrenci ve öğrenci velilerine 

söz hakkı vermek zorundadır. 



 
 

 

6.  Pansiyon yönetimi, pansiyon yaşamında öğrencilerin fiziksel, ruhsal ve eğitimleri ile 

ilgili gelişimlerini olumsuz etkileyecek durumların oluşmasını engelleyecek tedbirler 

geliştirmek zorundadır. 

7. Pansiyon yönetimi, pansiyon kaynaklarının etkin kullanmasını sağlamak zorundadır. 

 

2A ÖĞRENCİ HAKLARI 

1. Öğrenci, yukarıda sayılan dayanakların kendisi tanıdığı haklara sahiptir. 

2. Öğrenci, pansiyon hizmetlerinden eşit derecede yararlanma hakkına sahiptir. 

3. Öğrenci, sağlıklı ve temiz bir ortamda yaşama hakkına sahiptir. 

4. Öğrenci kendine tanınan sosyal yardımları alma hakkına sahiptir. 
 

 

 

 

2B- ÖĞRENCİNİN SORUMLULUKLARI. 

1.  Öğrenci, yukarıda sayılan dayanak maddelerine ve pansiyon yönetimi tarafından 

kendisine verilen sorumluluklara uymak zorundadır. 

2.  Öğrenci, kendisine odasına ve genel anlamda kullanımına verilmiş demirbaş ve 

yoğaltım malzemeleri (yatak, dolap, cam, çerçeve, duvar, kapı, kapı kolları vb.) ile 

ortak kullanım alanlarını (duşlar, tuvaletler ve etüt odaları demirbaşları) korumak ve 

zararı halinde tazmin etmek zorundadır. 

3. Öğrenci pansiyondan ayrılırken veya idarenin gerekli gördüğü zamanlarda dolap, çanta 

bavul gibi özel eşyalarının bulunduğu birimleri idarenin kontrolüne açık bulundurmak 

zorundadır. 

4. Öğrenci ,pansiyonda barınan diğer öğrenciler ile iyi geçinmek zorundadır.Alt ,üst sınıf 

öğrencileri ile siyasi, dini, ya da karşı cins öğrenciler ile sürtüşmelere, genel ahlaka 

aykırı tutum ve davranışlara girecek hal ve hareketlerden kaçınmak zorundadır. 

5. Öğrenci zararlı alışkanlıklardan (sigara, alkol, uyuşturucu vb.) kaçınmak zorundadır. 

Hiçbir şekilde pansiyon içinde ve çevresinde zararlı madde kullanılamaz.(Böyle bir 

durumda gerekli disiplin işlemi yapılır ve pansiyon ile ilişiği kesilir.) 

6.  Öğrenci pansiyon giriş, çıkış ve evci izin yatış kalkış saatlerine uymak zorundadır. 

7. Öğrenci kendisine verilen görevleri yapmak zorundadır (Pansiyon nöbeti vb.) 

8. Öğrenci evci iznini velisinin beyan ettiği adres dışında geçiremez. 

9. Öğrenci sağlıkla ilgili sorunlarını ilgili kişilere bildirmek zorundadır. 

10. Öğrenci pansiyon huzurunu ve etüdü olumsuz etkileyecek davranışlardan kaçınmak 

zorundadır. 

11. Öğrenci kesici, delici, yaralayıcı ve/veya öldürücü aletleri hiçbir şekilde pansiyona 

sokamaz (Bu öğrenciler hakkında disiplin işlemi uygulanır ve pansiyon ile ilişiği 

kesilir.) 

12.  Öğrenci hiçbir şekilde bölücü, etnik ayrım yapan siyasi, müstehcen ve dini yayınları 

pansiyona sokamaz ( Bu öğrenciler hakkında disiplin işlemi uygulanır ve pansiyon ile 

ilişiği kesilir). 

13. Öğrenci israfa yol açacak davranışlardan kaçınmak zorundadır. 

14.  Öğrenci tüm pansiyon çalışanlarına karşı saygılı olmak zorundadır. 

15.  Öğrenci sağlık kuruluşları tarafından kendisine yazılan ilaçları nöbetçi öğretmene 

teslim etmek zorundadır. Dolabında ilaç bulunduramaz. 



 
 

 

16. Öğrenci pansiyon ve kendisi ile ilgili gelişmeleri ve bilgileri doğru bir şekilde velisine 

ve pansiyon yönetimine bildirmek zorundadır. 

17. Öğrenci pansiyon ile ilgili öğretmenler kurulu kararlarına ve belletmen öğretmenler 

toplantı kararlarına uymak zorundadır. 

18. Öğrenci pansiyon md.yrd. veya okul müdürünün yazılı izni olmadan pansiyonu terk 

edemez.(pansiyondan izinsiz ayrılan veya geceyi pansiyon dışında –izinsiz olarak ailesi de dahil 

olmak üzere -geçiren öğrencilerin pansiyon ile ilişkileri kesilir. Pansiyonda barınamaz. 

19. Erkek öğrenciler kız yatakhanesine; kız öğrenciler erkek yatakhanesine geçemezler. 

20. Kız ve erkek öğrenciler arasında arkadaşlık boyutunu aşan samimiyete izin verilmez. 

(Böyle bir durum olduğu takdirde her iki tarafında pansiyon ile ilişiği kesilir.) 

21.  Öğrenci başkasının eşyasını izinsiz kullanamaz ,odasına giremez .Hırsızlık yaptığı 

tespit edilen öğrencilerin pansiyon ile ilişiği kesilir .Disiplin yönetmeliğinin ilgili 

maddesine göre işlem yapılır. Pansiyonda kesinlikle barınamaz. 

22. Öğrenci bilişim araçları ile arkadaşlarını personeli rencide edici davranışlarda 

bulunamaz. Tespit edildiğinde pansiyon ile ilişiği kesilir. 

 

 

 

3A VELİNİN HAKLARI 

1. Öğrenci velisi, öğrencisinin pansiyon ile ilgili durumlarında bilgi alma hakkına 

sahiptir.(Mesai saatleri içerisinde pansiyon md.yrd. telefon ile ve yüz yüze görüşme 

yapılabilir.) 

2.  Öğrenci velisi, pansiyonun işleyişi ile ilgili bilgi almak hakkına sahiptir. 

3.  Öğrenci velisi dilediği zaman (Zaman çizelgesine uyarak ) öğrencisini ziyaret etmek ve 

izin belgesini alarak öğrencisini dışarı çıkarmak hakkına sahiptir. 

 
 

 

 

3B VELİNİN SORUMLULUKLARI: 

1.  Öğrenci velisi öğrencisi ile ilgili önemli bilgileri (sağlık ,kişilik , eğitim ,aile vb.) 

pansiyon yönetimine bildirmek zorundadır. 

2. Öğrenci velisi öğrencinin paralı yatılılık ücretlerini zamanında ödemek 

zorundadır.(Herhangi bir taksit ilgili dönemde ödenmediği taktirde yasal işlem 

başlatılır.Pansiyon ile ilişiği kesilir.) 

3. Öğrenci velisi öğrencisini ders yılı sona ermeden önce pansiyondan almak istediğinde 

resmi olarak dilekçe vererek pansiyon ile ilişiğini keser.(Öğrencinin pansiyon ile ilişiği 

tam olarak kesilmediği sürece öğrenci pansiyondan ayrılmış sayılmaz .Eğer paralı 

öğrenci ise adına tahakkuk eden tüm ücretleri ödemek zorundadır.) 

4. Parasız yatılı öğrenciler izinsiz olarak belli bir süre pansiyonda kalmadıkları takdirde 

parasız yatılı hakkını kaybederler. 

5.  Öğrenci velisi adres telefon değişikliklerini vaktinde pansiyon yönetimine bildirmek 

durumundadır. 



 
 

 

6. Öğrenci velisi evci çıkan öğrencisini son giriş saatinden önce pansiyona göndermek 

zorundadır.(Özel durumlarda bu durumu veli önceden bildirerek yazılı bir belge ile izin 

almak zorundadır.) 

7. Öğrenci velisi öğrencinin pansiyona vereceği zararı tazmin etmek zorundadır. 

8.  Öğrenci velisi her dönemde en az iki defa öğrencisini ziyaret etmek zorundadır. 

9.  Öğrenci velisi öğrencisinin fiziksel, ruhsal ve eğitim ile ilgili gelişimini takip etmek 

zorundadır. 

10. Öğrenci velisi öğrencisinin pansiyonda kullanacağı eşyalarını almak 

zorundadır.(Pansiyondan ayrılan öğrenci tüm eşyalarını toplar. Daha sonra kaybolan ya 

da temizlik sırasında atılan eşyalardan okul sorumlu tutulamaz.) 

11. Öğrenci velisi okul ve pansiyon yönetimine, öğretmenlere ,diğer personele karşı saygılı 

davranmak zorundadır. 

12. Öğrenci velisi okul ve pansiyonun çağrılarına, görüşme taleplerine olumlu yanıt vermek 

zorundadır. 

13.  Öğrenci velisi pansiyonla ilgili öğretmen kurul kararlarına, belletmen öğretmen toplantı 

kararlarına, okul disiplin kural ve kararlarına ve taahhütnamede yazan kurallara uymak 

zorundadır. 

14. Öğrenci velisi öğrencinin disiplin kurallarına uyması için gerekli önlemleri almak 

zorundadır. 

15.  Öğrenci velisi her türlü izin işleminde bizzat okula gelmek, eğer bu mümkün 

değilse idareyi meşgul etmemek için 0 416 223 22 63 numaralı fax’a kendi el yazısı 

ve veli kimliğinin bir fotokopisini ekleyerek fax çekmek zorundadır. 
Sözleşmenin tarafları olarak yukarıda sayılan hak ve sorumluluklarımızı okuduk, anladık. 

Bütün bu kuralların daha sağlıklı ve daha nitelikli bireyler yetiştirmeyi amaçlayan eğitim ve 

öğretimin gerçek amacına ulaşmak için olduğunu kabul ettik. Sorumluluklarımızı yerine 

getirmediğimiz herhangi bir durumda velisi olduğum öğrencimi pansiyondan alacağımı ve okul 

idaresi tarafından uygulanacak gerekli yasal yaptırımlara katlanacağımıza ve ayrıca hiçbir hak 

talep etmeyeceğimize söz veririz. 

 

 

 

…/…/201..      .. …/…/201..     …./…./201.. 

Öğrenci                        Öğrenci Velisi     Türker Barış BULDUK 

                                                                                                                          Müdür 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ÖĞRENCİ AİLESİNİN MADDİ DURUMUNU GÖSTEREN BEYANNAME 

 

                                                     ÖĞRENCİ VELİSİNİN          

Adı Soyadı  

Öğrenciye yakınlık derecesi  

İşi ve iş yeri  

Geliri:  

(Serbest meslek sahibi ise; vergi dairesinin adı, adresi ve 
hesap numarası belirtilen, basit yada gerçek usulde vergiye 
bağlı olan mükelleflerin bir önceki yıla ait gelir vergisi 
matrahını gösteren belge. Ücretli veya maaşlı çalışıyor ise; 
muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan 
alınacak aylar itibariyle bir önceki yıla ait 12 aylık toplam  
gelirini  gösteren belge. Gelirin 12 ayı bulmaması hâlinde son 
aylık geliri esas alınarak 12 ay üzerinden yıllık 
hesaplanacaktır.) 

 

Eşi çalışıyor ise kazancı:  

(Vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve 
kuruluşlardan alınacak aylar itibariyle bir önceki yıla ait 12 
aylık toplam  gelirini  gösteren belge. Gelirin 12 ayı 
bulmaması hâlinde son aylık geliri esas alınarak 12 ay 
üzerinden yıllık hesaplanacaktır.) 

 

 

Diğer Gelirler    

Ailenin net yıllık gelir toplamı (Veli ile eşinin gelirleri 
toplamı): 

 

Aile reisinin bakmakla yükümlü olduğu fertlerin adı-soyadı 
ve yakınlık dereceleri : 

(Aile nüfus kayıt örneği, velinin ve çalışıyorsa eşinin 
bakmakla yükümlü olduğu anne ve  babası ile ilgili tedavi 
yardımı beyannamesi, varsa diğer bakmakla yükümlü olduğu 
şahıslarla ilgili mahkeme kararı örneği.) 

 

Ailenin net yıllık gelir toplamının fert başına düşen yıllık 
tutarı: (Ailenin net yıllık toplam geliri, ailedeki fert sayısına 
bölünerek hesaplama yapılacaktır.) 

 

 

Aile maddi durumumun yukarıdaki beyannamede belirttiğim şekilde olduğunu beyan eder, velisi 
bulunduğum ........................................................................ Okulu/Lisesi ...................... sınıfı öğrencilerinden 
.......................................... oğlu/kızı....... .... No’lu .......................................’ın .............. yılı parasız yatı lılığa 
kabulünü arz ederim..* 

 

....... /…./........ 



 
 

 

Velisinin Adı Soyadı 

İmzası 

Başvuran öğrencinin 

Adı - Soyadı :......................................  

Adresi :............................................... 

                               ...........................................................  

  

O Adı-Soyadı 

İmza ve Mühür (**) 

NAYLAYAN 

 

EKLER: 

1. Yetkili kişi, kurum veya kuruluşlardan alınacak geçen yıla ait gelir durumunu gösteren belge, 

2. Aile nüfus kayıt örneği, 

3. Velinin ve çalışıyorsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardım beyannamesi ,  

varsa diğer bakmakla yükümlü olduğu şahıslarla ilgili mahkeme kararı örneği,   

4. Kontenjanla ilgili belge. 

(*) Bu beyanname; başvuru, kayıt-kabul ve iptal işlemlerinde kullanılacaktır. 

(**) Onay kısmı; Vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarca onaylanacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

* PARALI YATILILIK BAŞVURU DİLEKÇESİ 

 

ADIYAMAN ALTINŞEHİR ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE 

 

                                                         

 

 Velisi bulunduğum  okulunuz ...........sınıfı .........   nolu  …...................................’nın 

aşağıdaki ekli belgeleri incelenerek 2017-2018 öğretim yılında PARALI YATILI öğrenci olarak 

kabulünü bilgilerinize arz ederim. 

 

 

 

 

 

          ...../…/ 201.. 

 

Adres :                                                  Velinin adı ve soyadı  

                                                         İmzası  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

* PARASIZ YATILILIK BAŞVURU DİLEKÇESİ 

 

 

 

ADIYAMAN ALTINŞEHİR ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE 

 

 

 

 Velisi bulunduğum  okulunuz ...........sınıfı .........   nolu  …...................................’nın 

aşağıdaki ekli belgeleri incelenerek  2017-2018 öğretim yılında PARASIZ YATILI öğrenci 

olarak kabulünü bilgilerinize arz ederim. 

 

 

 

 

 

 

          ...../…/ 201.. 

 

Adres :                                                    Velinin adı ve soyadı  

                             İmzası  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

T.C. 

ADIYAMAN VALİLİĞİ 

ALTINŞEHİR ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 

ÖĞRENCİ BİLGİ FORMU 

2017/2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

Öğrenci Nüfus Cüzdan ve Adres Bilgileri 

T.C.KİMLİK NO   Nüfus Cüzdanı Seri No     

Adı   Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl     

Soyadı   Nüfusa Kayıtlı Olduğu İlçe     

Baba Adı   Mahalle-Köy     

Anne Adı   Aile Sıra No     

Cinsiyeti   Sıra No     

Doğum Yeri ve Tarihi   Kayıt No     

Kan Grubu   Veriliş Tarihi     

 Veliniz kim olacaktır?   Velinin Mesleği 
 

  

Velinin Cep Telefonu     Öğrenci Cep Tel.     

Velinin İş Adresi   

Velinin Ev adresi   

Öğrencinin Ev Adresi   

  İlçemizde Yakınlarının Ev 

Adresi 
  

  İlçemizde Yakınlarının 

Telefonu 
Ev: İş:   Cep:  

 
        

 Öğrenci Genel Bilgileri 

Kiminle oturuyor?   Geçirdiği kaza    

Oturduğu ev kira mı?   Geçirdiği ameliyat   

Kendi odası var mı?   Kullandığı cihaz protez   



 
 

 

  

Ev ne ile ısınıyor?   Geçirdiği hastalık   

Aile Dışında Kalan Var mı?   Sürekli kullandığı ilaç   

Boy   Kardeş sayısı   

Kilo   Yatılılık Durumu  Parasız:  Parasız:  

Özel eğitim durumu   Burslu    

Şehit Çocuğu    
Aile Gelir Durumu (Kişi Başı 

Yıllık Gelir) 
    

Gazi Çocuğu   
2828 Sosyal Hizmetler 

Kanunu Kapsamında   
  

Öğretmen Çocuğu   
5395 Çocuk Koruma Kanunu 

Kapsamında 
    

Yurtdışından Geldi    

Ailesinin Oturduğu Yerde 

Ortaöğretim  Kurumu Var 

mı?     
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Veli Adı ve Soyadı : 

Veli İmza : 

  



 
 

 

 

Baba Bilgileri 

Uyruğu   Sağ / Ölü   Sağ 

T.C. Kimlik No         

Adı TC Birlikte/Ayrı      

Soyadı   Sürekli Hastalığı     

Doğum Yeri   Engel Durumu     

Doğum Tarihi (G-A-Y)   Tel (Ev)     

Öğrenim Durumu   Tel (Cep)     

İş Alanı   Tel (İş)     

           İş Adresi   Görevi     

Sosyal Güvencesi         

          

          

Anne Bilgileri 

Uyruğu   Sağ / Ölü     

T.C. Kimlik No   Birlikte/Ayrı      

Adı T.C. Sürekli Hastalığı     

Soyadı   Engel Durumu     

Doğum Yeri   Tel (Ev)     

Doğum Tarihi (G-A-Y)   Tel (Cep)     

Öğrenim Durumu   Tel (İş)     

Mesleği   Görevi     

           İş Adresi   
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     Veli Adı ve Soyadı :   

     Veli İmza :   

 
 

 

 
  

  



 
 

 

1.KARDEŞ BİLGİLERİ 

Adı   Birlikte/Ayrı      

Soyadı   Sürekli Hastalığı     

Doğum Tarihi   Engel Durumu     

Öğrenim Durumu   Tel (Cep)     

Mesleği    Tel (İş)     

İş  Adresi   

          

2.KARDEŞ BİLGİLERİ 

Adı   Birlikte/Ayrı      

Soyadı   Sürekli Hastalığı     

Doğum Tarihi   Engel Durumu     

Öğrenim Durumu   Tel (Cep)     

Mesleği    Tel (İş)     

İş  Adresi   

     3.KARDEŞ BİLGİLERİ 

Adı   Birlikte/Ayrı      

Soyadı   Sürekli Hastalığı     

Doğum Tarihi   Engel Durumu     

Öğrenim Durumu   Tel (Cep)     

Mesleği    Tel (İş)     

İş  Adresi   

4.KARDEŞ BİLGİLERİ 

Adı   Birlikte/Ayrı      

Soyadı   Sürekli Hastalığı     

Doğum Tarihi   Engel Durumu     

Öğrenim Durumu   Tel (Cep)     

Mesleği    Tel (İş)     

İş  Adresi   
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Veli Adı ve Soyadı : 

  

  

Veli İmza : 

   

 

 

 


