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Özel Amerikan Robert Lisesi Yatılı Programı Felsefesi 

 
Robert Lisesinin yatılı programı öğrencilerin sosyal, 

psikolojik ve akademik yönlerden gelişmelerine yöneliktir. 
Bu amaçla dürüstlük, karşılıklı saygı, sorumluluk, olumlu 
iletişim ve işbirliği ilkelerine dayalı, gençlerin birbirlerinin 
haklarına, ihtiyaçlarına ve mülkiyetine duyarlı ve saygılı 

olduğu, öğrenimi teşvik edici bir ortam yaratmaya 
çalışmaktayız. 

http://www.robcol.k12.tr/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

HOŞ GELDİNİZ 
 

Robert Lisesi yurt yaşamına hoş geldiniz! Bizler, bu güzel yerleşkede 

bulunan yetişkinler ve öğrenciler,  birlikte yaşayan, birlikte öğrenen, 

birlikte gülen ve çalışan bir topluluğuz. Her öğrenci bu topluluğun özel 

bir bireyidir ve topluluk ruhunun gelişmesinde her öğrencinin katkısı 

vardır.  Topluluktaki diğer kişilere saygı göstermek kadar, kendine saygı 

duymak da önemlidir. Birçok etkinliğe birlikte katılmak, örneğin Murat 

Karamancı Öğrenci Merkezinde aynı anda yemek yemek, salonda sohbet 

etmek, spor salonunda spor yapmak, bu topluluk ruhunu zenginleştirir. 

Okulumuz uluslararası bir yatılı okul birliğinin üyesidir: Amerika’daki The 
Association of Boarding Schools (TABS). Ayrıca bazı yurt görevlileri 
kuruluştan eğitim almıştır. Yatılı yaşamında deneyimi olan, okul dışından 
bir klinik psikolog, yurt görevlilerine düzenli aralıklarla seminerler verir. 
Bütün öğrencilerimize destek sağlamak için yurt ekibi olarak işbirliği 
içinde çalışırız ve yatılı yaşamı konusundaki güncel araştırmaları takip 
ederiz. 
 
Öncelikli amacımız, yatılı öğrencilerin ailelerinden uzak geçirdikleri 
eğitim/öğretim hayatları sırasında ebeveyn gibi yanlarında bulunmak, 
sorunlarına pozitif bir şekilde yaklaşmak ve güvende olduklarından emin 
olmaktır. Öğrencilere elimizden geldiğince yol göstermeye çalışıp, 
güvenliklerini sağlamaya özen göstersek de, onların verdikleri şahsi 
kararlardan her zaman sorumlu olamayız. Uyguladığımız yöntem ve 
prosedürleri uzmanlar eşliğinde sık sık gözden geçirerek ve gerektiğinde 
güncelleyerek öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. 
 
Bu kitapçığın size yararlı olacağını umuyoruz. Sorularınız olursa yurt 
ekibini arayabilirsiniz, iletişim bilgileri kitapçığın ilk sayfasındadır. 
 
2022-23 eğitim-öğretim yılında yatılı yaşamınız için en iyi dileklerimizi 
sunarız.
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I. İLETİŞİM 

Erkek Yurdu Cep Tel: (535) 796 94 34   erkekyurdu@robcol.k12.tr 
Kız Yurdu Cep Telefonu: (533) 470 10 29 kizyurdu@robcol.k12.tr 
 
Faks 
Erkek Yurdu: (212) 265 66 08  
Kız Yurdu:      (212) 287 13 95 
 
Her türlü iletişim için lütfen yukarıdaki genel telefon numaralarını ve e-
posta adreslerini kullanınız. Yurt görevlileri rotasyon sistemiyle çalıştıkları 
için, kişilerin kendi adreslerine göndereceğiniz mesajlar  nöbetçi  görevliye 
vaktinde ulaşmayabilir.  
 
Yurt görevlilerine ulaşamazsanız, lütfen Robert Lisesi santralini arayınız:  

(212) 359 2 222 ve (212) 257 3 430 
 
Ders saatleri içinde Öğrenci İşlerinden Sorumlu Müdür Yardımcısı (aynı 

zamanda Yatılı Bölümü sorumlusu) Dr. Margaret L. Halıcıoğlu ile 
iletişime geçebilirsiniz (270). 

 
Yatılı Bölümü Sorumluları:  

Erkek Yurdu Kız Yurdu 

Yurt Yöneticisi:  
 Murat Özyiğit  
Yurt Yöneticisi Yardımcısı:   
  Atakan Aydın 
Yurt danışmanları:  
  Şahin Demir 
               Bora Kaymakçıoğlu 
               Arda Yolgiden 
               Kaan Tamer Yenideniz 

Yurt Yöneticisi:  
  Elif Sönmez 
Yurt Yöneticisi Yardımcısı:   
  Melek Avcı 
Yurt danışmanları:   
       Sinem Sertkaya 
       Tuana Uslu 
       Deniz Uzunhasanoğlu 

 
Ders Dışı Etkinliklerden Sorumlu Müdür Yardımcısı (aynı zamanda Yatılı 

Etkinlikleri Koordinatörü): Joseph Welch 
 

mailto:erkekyurdu@robcol.k12.tr
mailto:erkekyurdu@robcol.k12.tr
mailto:erkekyurdu@robcol.k12.tr
mailto:erkekyurdu@robcol.k12.tr
mailto:kizyurdu@robcol.k12.tr
mailto:kizyurdu@robcol.k12.tr


 

4 
 

Sağlık Merkezi: (212) 359 2 309, 359 2 248   
II. 2022-2023 YATILI BÖLÜM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ  
 
Aşağıda belirtilmiş olan tarihler, henüz çalışma takvimimizin MEB 
tarafından onaylanmamış olması nedeniyle, taslak olarak dikkatinize 
sunulmuştur. Tarihlerde değişiklik olması durumunda sizlere bilgi 
verilecektir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, yıl içinde ilan edilebilecek 
olan tarih değişiklikleri de uygulanmaya konulacaktır. 
  
Yurtların kapalı olacağı tarihler aşağıda belirtilmiştir, öğrencilerin yolculuk 
biletlerini önceden ayırtmak isteyen aileler için bu tarihler bildirilmektedir. 
Öğrencilerin yolculuk nedeniyle derslerden izinli sayılmayacaklarını 
hatırlatmak isteriz. 
  
  

Birinci Dönem 
Yurtlar 5 Eylül 2022 Pazartesi günü saat 10.00’dan, 21 Ocak 2023 
Cumartesi günü saat 14.00’e kadar açık olacaktır. 
Yurtların açık olmayacağı tarihler: 

·    12 Kasım Cumartesi 14:00 – 20 Kasım Pazar 10:00 (okulun 
Sonbahar Tatili) 

  
Yurtların açık kalacağı resmi tatiller, MEB onaylı okul takviminde yer 
alan tatiller veya ders olmayan diğer günler: 

  
·   14 Ekim Cuma (Öğretmenlerin mesleki gelişim günü) 
·   28 Ekim Cuma (yarım gün: resmi tatil) 
·   24 Kasım Perşembe (Şükran Günü/ Öğretmenler Günü) 
·   26 Aralık Pazartesi (okul takvimi tatili) 

  
  

İkinci Dönem 
Yurtlar 5 Şubat 2023 Pazar günü saat 10.00’dan, 16 Haziran 2023 
Cuma saat 18.00’e kadar açıktır. 
Yurtların açık olmayacağı tarihler: 

·    15 Nisan Cumartesi saat 14.00 – 23 Nisan Pazar, saat 10.00 
(okulun Bahar Tatili ve Ramazan Bayramı) 
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Yurtların açık kalacağı resmi tatiller ve MEB onaylı okul takviminde 
yer alan tatiller veya ders olmayan diğer günler 
  

·   24 Mart Cuma (Öğretmenlerin mesleki gelişim günü) 
·   1 Mayıs Pazartesi (resmi tatil) 
·   19 Mayıs Cuma (resmi tatil) 

 
Hazırlık sınıfına başlayacak yatılı öğrenciler için önemli not: yatılı 
hazırlık sınıfı öğrencileri ve velileri 2 Eylül Cuma günü, en geç saat 
11.00’de okulda bulunmalıdır. Aynı gün veliler,  çocuklarını teslim 
ettikten sonra, saat 16.30’da okuldan ayrılacaklardır. Öğrencilerin yurt 
yaşamına alışmaları amacıyla tanıtım programı yapılacaktır.   
 
 
III. YATILI ÖĞRENCİLERİN YANLARINDA GETİRMELERİ TAVSİYE EDİLEN 
MALZEME LİSTESİ 
Her öğrenciye okul tarafından bir yatak, bir dolap ve bir çalışma masası verilir. 
Öğrencilerin yanlarında getirmeleri tavsiye edilen malzemeler aşağıda 
belirtilmiştir. Lütfen öğrencilerin tüm eşyalarına isimlerini yazınız/işleyiniz. 

- 1 alez/yatak koruyucu 
- 1 yastık 
- 2 yastık kılıfı 
- 2 nevresim (yatak ölçüsü: 90x190cm) 
- yatak çarşafı (5-gün yatılılar için 1 takım, 7-gün yatılılar için 2 takım) 
- 1 yorgan (kışın) 
- 1 battaniye (isteğe bağlı) 
- 1 yatak örtüsü (isteğe bağlı) 
- 1 çamaşır torbası 
- 2 pijama veya gecelik 
- 1 bornoz ve /veya havlu 
- 2 el havlusu 
- 1 çift oda terliği (ses çıkarmayan, fakat sağlam tabanlı: yere düşen herhangi 

bir cam kırığı gibi maddenin batmasından korumalı)  
- 1 çift banyo terliği 
- çamaşır deterjanı 
- kişisel temizlik malzemeleri 
- yeteri kadar elbise askısı 
- saç kurutma makinesi (isteğe bağlı) 
- varsa, düzenli olarak kullanması gereken ilaçlar (öğrenci yurda yerleştikten 

sonra sağlık merkezine  teslim edilecek) 
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- 1 adet su matarası (cam değil), bardak/kupa, kâse ve kaşık (çevreye daha az 
atık bırakmak için yıl içinde kullanacakları malzemeleri getirmelerini 
bekliyoruz) 

- Masa üstü için minik bir çöp kutusu (istenildiği takdirde) 

Önemli: Diğer tüm elektrikli aletlerin (elektrikli ocak, buzdolabı, su ısıtıcısı, 
iklimlendirme araçları, vb.) odalarda kullanımına  güvenlik sebebiyle izin 
verilmemektedir. Eğer kullanımı gerekli bir alet varsa getirilmeden önce yurt 
yöneticisinden izin alınmalıdır. 
 
Öğrenciler, kampüs dışına çıkarken veya okul çevresindeki ortak mekanlarda da 
sosyal normları dikkate almalı ve uygun giyinmelidirler. 
 
IV.  KURALLAR ve GÜNLÜK YAŞAM 
Yerlerin sınırlı olması nedeniyle, sadece İstanbul dışında ikamet eden öğrenciler 
yurtlarda kalabilirler. Yurtlara kabulde her zaman Hazırlık öğrencilerine öncelik 
verilir.  
 
KAMPÜS ALANLARININ KULLANIMI 

Serbest saatlerde ağaçlık bölgelerde ve öğretmen evlerinin bulunduğu 
alanlarda dolaşılmamalıdır. Hava karardıktan sonra, güvenlik açısından tüm 
öğrenciler binalara yakın ışıklandırılmış alanlarda veya bina içinde 
bulunmalıdırlar. Öğrenciler gözetmen eşliğinde ağırlık odasını ve kardio odasını 
kullanabilirler. Saat 23.00’ten sonra (Sessiz saat itibariyle) yurdun dışına izinsiz 
çıkılmaz. Spor yapmak isteyen öğrenciler tenis kortları, spor salonu ve kardio 
odasını yurt ekibini bilgilendirerek kullanabilirler. 

 

ORTAK ALANLAR 
Ortak alanları temiz ve düzenli tutmak, başkalarına karşı saygılı olmak ve 
mümkün olduğu kadar geri dönüşüm yapmak topluluğun tüm üyelerinin 
sorumluluğundadır.  
 

- MURAT KARAMANCI  ÖĞRENCİ MERKEZİ 

Öğrenciler boş saatlerinde, hafta içi 21.45’e ve hafta sonu 23.00’e kadar Murat 
Karamancı Öğrenci Merkezinde vakit geçirebilir. Merkezde kantin de vardır.  

 
- SALON 
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Her bir yurtta öğrencilerin rahatlayıp başkalarıyla sosyalleşebilecekleri bir 
salon bulunmaktadır.  

- BANYOLAR 
Öğrencilerden tuvaletleri temiz kullanmaları ve kendilerinden sonra 
başkalarının da kullanacağının bilincinde olmaları beklenir. 
 

- MİNİ MUTFAKLAR 
Öğrenciler, yurtta ilan edilen zamanlarda, kullandıktan sonra kap kacak ve 
tezgahları temizledikleri sürece  mini mutfakları kullanabilirler. 
 

- RC ORTAK ALAN 
RC Ortak Alan, Gould binasının alt katında yer alır ve öğrencilerin vakit 
geçirip rahatlayabilecekleri bir alandır.   
Sadece aşağıdaki saatlerde açıktır:  

Pazartesi-Perşembe 15.40-21.45 
Cuma 15.15-23.45 
Cumartesi 10.00-23.45 
Pazar 10.00-21.45 

 
- KÜTÜPHANE 

Kütüphane öğrenciler için Pazartesi Perşembe arası 21:00’e kadar ve 
Cumartesi günleri 09:30-17:00 arası açıktır. 
 

ODALARIN BAKIMI  

Her öğrenci, odasının ve ünitesinin temizlik ve düzeninden sorumludur. 
Ayakkabılar ayakkabı dolaplarında tutulmalıdır. Odalara veya eşyalara 
(sineklikler dahil) verilecek herhangi bir zarar derhal rapor edilir ve zarardan 
sorumlu olan kişi tamir veya yenileme masrafını öder. Öğrenciler dolaplarında 
bulunan eşyalardan sorumludur. 
Odalarda yemek bulundurulamaz, yemek pişirilemez. Dolaplara ve duvarlara 
sadece hamur yapıştırıcı ile resim asılabilir.  

Yurt ekibi tarafından dolaplar aralıklı olarak kontrol edilir. Odalar ve banyolar 
her gün okul görevlileri tarafından temizlenir. 

 
ZİYARETÇİLER  

- Kampüs ziyareti: 
Yatılı öğrenciler hafta içi 15.30-18.00 arası, hafta sonu 10.00-18:00 arası nöbetçi 
yurt danışmanına ziyaretçinin ismini bildirir, yurt danışmanı öğrenci velisine 
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ulaşarak sözlü onay aldıktan sonra gelecek ziyaretçinin ismini güvenliğe bildirir. 
Bu izin sadece kampüs için verilir, misafirlerin yurda girişini KAPSAMAZ. 

- Yurtlar için ziyaretçi kuralı: 
Yurt, öğrencilerin toplu yaşadığı bir ortam olmasından dolayı yurttaki herkesin 
kişisel alanı bizim için çok önemlidir. Bu nedenle yurda velilerin ve misafirlerin 
girmesi istenmemektedir. Bu husus, tatillerden önce ve yıl sonunda veliler 
çocuklarının eşyalarını almaya geldiklerinde de geçerlidir: velilerin yurtların ne 
zaman açık olacağını önceden sormalarını rica ediyoruz. Ancak Yurt Yöneticisi 
veya Yardımcısından özel izin alınarak misafirin yurda veya kampüse çok kısa 
süreli girmesine izin verilebilir. Senede bir kez yapılan “Açık Kapı” gününe 
okuldaki öğretmenler ve öğrenciler davetlidir. 
 
TELEFONLAR ve KİŞİSEL BİLGİSAYARLAR:  

1) Cep telefonları: 
Cep telefonu ve avuç içi elektronik aygıtı olan öğrenciler, bunları kullanırken 
derslerini aksatmamalı ve başkalarını rahatsız etmemelidir. Telefonlar akşam 
saat 20:00-21:00 ve 22:00-23:00 arası sessiz konumda, sadece mesajlaşmak için 
kullanılabilir. Saat 23:00’ten sonra telefon görüşmesi yapılamaz (23:00-07:00 
arası telefonlar kapalı olmalıdır). Bu kurallara uyulmaması durumunda telefona 
veya aygıta el konulur ve davranış sürdürülürse o dönem ya da yıl süresince 
telefon kullanımının engellenmesi zorunlu olur. Aygıtların sorumluluğu sahibine 
aittir.  

2) Kişisel Taşınabilir Bilgisayarlar (Laptop):  
Kişisel taşınabilir bilgisayarların yurtlarda ve kampüs içinde  kullanılabilmesi için 
velinin bunların kullanımını içeren sözleşmeyi imzalaması, okul idaresinden izin 
alınması ve sözleşme şartlarına uyulması zorunludur. LÜTFEN SÖZLEŞMEYİ 
DİKKATLE OKUYUNUZ! Hafta içi 20:00’den sonra bilgisayar oyunu oynanamaz.  
Hafta içi 24.00’ten, hafta sonu 02.00’den sonra laptoplar kullanılamaz. Ancak 
çok özel durumlarda bu süre yurt yöneticisinin izniyle uzatılabilir.  Bu kurallara 
uyulmaması durumunda laptopa veya aygıta el konulur, davranış sürdürülürse 
o dönem ya da yıl süresince laptop kullanımının engellenmesi zorunlu olur. 
Aygıtların sorumluluğu sahibine aittir. Yurt odalarında görüntülü görüşme 
yaparken odadaki diğer kişilerin özel hayatlarına saygılı olunmalıdır. 
 
KAMPÜSTEN ÇIKIŞ 

Öğrenciler ders saatleri dışında her gün okuldan çıkabilirler, ancak aşağıdaki 
kurallara uymaları zorunludur. 
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1) Gündüz saatleri  
Kampüsten ayrılmak isteyen öğrenciler önce yurt çıkış formuna hangi saatte 
ayrılacaklarını ve nereye gideceklerini yazmalı, sonra kampüs kapılarındaki 
forma çıkış kayıtlarını yaptırmalıdırlar. Dönüşleri de kaydedilir. Her öğrenci 
kendi adını yazmalı ve imzalamalıdır. Gerektiği şekilde kayıt yapmamak ya da 
yanlış bilgi vermek, başkasının yerine kayıt yapmak, okunaklı yazmamak disiplin 
işlemine gerekçe oluşturur. 

2) Saat sınırlamaları 
Öğrenciler her gün en geç 20:00’de yurda dönmüş olmalıdır; velilerinin yazılı 
izni olması kaydıyla, 9. sınıf öğrencileri hafta sonu 21.00’de, 10. sınıf öğrencileri 
hafta sonu 22.00’de, 11 ve 12. sınıf öğrencileri hafta içi 21:00’de ve hafta sonu 
23:00’te dönebilir ("hafta içi" Pazar-Perşembe arası; "hafta sonu" Cuma akşamı, 
Cumartesi ve ertesi gün okulun kapalı olduğu akşamlar olarak kabul edilir). 
Öğrenciler hafta içi veya hafta sonu 19:00’dan sonra kampüsten çıkmak 
isterlerse, nöbetçi Yurt Yöneticisini veya Yurt Danışmanını arayıp izin almalıdır.  

3) Özel durumlar 
Bir öğrencinin kampüsten yukarıda belirtilen kuralların dışında ayrılmasını 
gerektirecek bir durum olursa, öğrencinin velisi en geç bir gün önce yoklama 
saatine kadar, yazılı olarak, Öğrenci İşlerinden Sorumlu Müdür Yardımcısına 
veya Yurt Yöneticisine başvurmalıdır. Eğer öğrenci tahmin ettiğinden daha geç 
bir saatte yurda dönmek zorunda kalırsa, Yurt Yöneticisini veya görevli yurt 
danışmanını telefonla aramalı ve görevli kişilere bilgi verilmesini sağlamalıdır, 
Yurt Yöneticisi gerekli görürse velisiyle konuşmak isteyebilir. İzinsiz olarak 
kurallarda belirtilen saatten daha geç bir saatte yurda dönülmesi, disiplin 
işlemiyle sonuçlanabilir. 

4) Okul  gezileri 
Okulun düzenlediği herhangi bir etkinlik nedeniyle normal saatten daha geç 
dönecek olan öğrenciler, Yurt Yöneticisine bilgi vermekle yükümlüdür. Ders 
saatleri içinde olağanüstü durumlarda okuldan ayrılmaları gereken yatılı 
öğrenciler, gündüzlü öğrenciler için geçerli olan kurallara uyarlar. 

5) Kampüs dışında geceleme  
Pazar günü de dahil olmak üzere, ertesi gün okulun açık olduğu günlerde, yatılı 
öğrencilerin özel durumlar dışında yurtta bulunmaları ve ertesi gün okula 
devam etmeleri beklenir. Özel durumlarda yatılı öğrenciler, velisinin 24 saat 
önceden Yurt Yöneticisine izin  formunu onay için göndermesi kaydıyla hafta içi 
okul dışında kalabilirler. Formda gerekçenin, öğrencinin kalacağı yerin, sorumlu 
yetişkinin adının ve iletişim bilgilerinin belirtilmesi gereklidir. Ertesi gün okula 
gelmeme kararı, öğrenci ve velinin sorumluluğudur. Yurda gelmeyeceği 
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günlerin bilgisini vermek veli ve öğrencinin sorumluluğundadır. Öğrencinin 
okula devam etmediği gün için velisi Veli Portalı üzerinden veli notu 
ekleyebilmektedir. Yurtta kalan öğrencinin ertesi gün derslere devam etme 
zorunluluğu vardır. 

Yurtta kalmayarak okula devam eden öğrencilerin kalabilecekleri bir yerleri 
olduğu için yatılılık durumları yeniden değerlendirilir.  

Hazırlık öğrencilerinin yatılı programına uyumunu kolaylaştırmak için, ertesi gün 
okulun açık olduğu günlerde yurttan ayrılmalarına 2. dönemden önce izin 
verilmez. 

Ayrıca 7-günlük yatılılar Cuma ve Cumartesi akşamları yurt dışında gecelemek 
isterlerse, gerekli izin formu, en geç o hafta Perşembe günü akşamı 20:00 a 
kadar yurt yöneticisine faksla veya yurt cep telefonuna /(yurt e-posta adresine) 
resim formatında gönderilmelidir.  

Hafta sonu, velinin bizzat gelerek (saat 20:00’den önce) öğrenciyi alması 
durumunda velinin imzalı kağıdını alarak nöbetçi yurt danışmanı da çıkış izni 
verebilir. Her durumda öğrenci çıkarken nöbetçi yurt danışmanını görmelidir. 

Okulun bir etkinliği nedeniyle gece yurtta kalmayacak öğrenciler için de aynı 
kurallar geçerlidir. 

Kampüs dışında geçirilen bir gecenin ertesi günü okulda bir tören varsa, öğrenci 
törene katılmakla yükümlüdür.  

6)  Eve çıkan öğrenci bir zorunluluk nedeniyle zamanında yurda 
dönemeyecekse, velisi en kısa zamanda yurt yöneticisini arayıp bilgi vermelidir. 

7)  Final sınavları dönemi 
9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri için her dönemin sonunda iki hafta süreyle final 
sınavları yapılır, ikinci haftanın son günü "sınavların gözden geçirilmesi"ne 
ayrılır. Bu iki hafta süresince gün içinde sınavı olmayan öğrenciler 08.00’den 
yurda dönüş saatine kadar okuldan ayrılabilirler.  

Çocuklarının bu iki hafta süresince okul dışında kalmasını isteyen veliler, en geç 
bir iş günü öncesinden yurtlara faks göndermelidir. 

Final sınavları döneminde yurt bütün gün açık olur, böylelikle öğrenciler 
sınavları olmadığı günlerde odalarında rahatlıkla ders çalışabilirler. 

Final döneminde hafta içi günleri yoklama saati 19:45 – 20:00 arasıdır (L11 ve 
L12ler özel izinle 21.00 de gelebilirler).  

Hazırlık sınıfı dersleri final sınavları döneminde de normal programını izler. 
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5-günlük yatılı öğrenciler final sınavlarının bitiminde yurttan ayrılmalıdır. 
Finalleri gözden geçirme gününden önceki gün yurda geri gelip o gece yurtta 
kalabilirler.  

“Finalleri gözden geçirme günü”nden önceki akşam yurtta kalmayacak olan 
bütün öğrenciler, bunu faksla bildirmelidir. 7-gün yatılı öğrenciler dönem 
sonuna kadar yurtta kalabilirler.  

8) AP (Advanced Placement) Sınav dönemi  

AP sınavı olan öğrencilere, eğer sınav öğleden sonra ise derslere devam etmeyip 
yurtta kalarak ders çalışabilme hakkı verilir. Velinin öğrencinin okula devam 
etmeyeceğine dair devamsızlık formunu önceden yurt ekibine göndermesi 
gerekir. Sınav eğer sabah ise ve öğrencinin ertesi gün yine sınavı varsa, o gün 
öğleden sonra yurda ders çalışmak için dönebilir; yine devamsızlık hakkını 
velinin devamsızlık formu göndermesi koşulu ile kullanabilir. 

 

HAFTA SONU VE TATİL GÜNLERİNDE YURTTA KALMAK 

5-günlük yatılı öğrenciler Cuma günü saat 18:00'de kampüsten ayrılmış 
olmalıdır. Ayrıca, hafta sonuyla birleştirilen tatillerde, tatilden önceki gün 
okuldan ayrılmalı ve okul tekrar açılmadan önceki akşam (saat 20:00’de) 
dönmüş olmalıdır. 

Tüm yatılı öğrenciler tatillerden önceki son gün saat 18:00'den önce kampüsten 
ayrılmalıdır.  

Hafta sonu kendi evlerinden başka bir adreste kalacak 5 günlük yatılılar için 
velileri faks çekerek veya yurt telefonuna(/e-posta adresine) resim formatında 
göndererek bilgi vermelidir. 

Cuma, Cumartesi ve tatil günleri bir okul etkinliği varsa ve beş günlük yatılı bir 
öğrenci okulda kalmak isterse, velisinin etkinlikten önceki Perşembe gününe 
kadar yazı (dilekçe veya faks) göndermesi ve yurt yöneticisinin onaylaması 
gerekir. Uygun görülürse bir gece yurtta kalmasına izin verilir. Birden fazla 
etkinliğe katılması durumunda, Yurt Yöneticisi tüm hafta sonu kalma iznini 
onaylayabilir. Ayrıca, 5-günlük yatılılar bir ders yılı içinde, özel nedenlerle, hafta 
sonları en fazla 6 gece yurtta kalabilirler (bu fırsat final dönemlerinde ve 
finallerden sonra kullanılamaz).  

Üniversiteye hazırlanmak için Takviye Kursuna katılan L11 ve L12 öğrencileri, 
tatillerde kursun devam ettiği günler yurtlarda kalabilirler, ancak yemek dahil 
değildir. Öğrenciler kendi yemeklerini karşılarlar. Bunun bir istisnası yaz tatili 
dönemidir, yazın yurtlar başka programlara ayrılır. Tatil günleri kurs nedeniyle 
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yurtta kalmak isteyen öğrencilerin velileri tatilden önce Yurt Yöneticisine haber 
vermeli ve yemek şirketine peşin ödeme yapmalıdır.   
Yurtlara Giriş-Çıkış  
Yurdun kapısı her zaman kapalı tutulmalıdır. Güvenlik son derece önemlidir, 
dolayısıyla bu kurala uymayan öğrenciler ciddi yaptırımlarla karşı karşıya 
kalırlar. Yatılı öğrenciler kapıyı kendi kartlarıyla açmalıdır, başka bir öğrencinin 
kartını kullanamazlar. Kartını kaybeden öğrenci derhal Yurt Yöneticisine bilgi 
vermeli ve yeni bir kart başvurusunda bulunmalıdır.   

İZİN FORMLARI 
Yurt yöneticileri veli izni gereken formları (örneğin seçmeli ders tercihi formu, 
kitap siparişi formu…) imzalayamaz. Veliler okulun web sitesinden bu formların 
baskısını alıp imzalayarak okula fakslayabilirler.   

Yatılı öğrencilerin günübirlik okul gezilerine katılmaları için yurt yöneticileri izin 
verir. Öğrenciler velilerine gezi hakkında bilgi vermekten kendileri sorumludur. 

DAVRANIŞ KURALLARI  
Robert Lisesi yatılı öğrencilerinin her zaman uygun davranış sergilemeleri, gerek 
kampüs içinde gerekse okul dışında doğru kararlar vermeleri beklenir. Veli-
Öğrenci El kitabında bulunan “RC Öğrencilerinden Beklenen Davranışlar ve 
Hedefler” tüm okulda olduğu gibi yurt yaşamında da geçerlidir. Zaman zaman 
rastgele, veya şüphelenecek bir durum olursa, oda kontrolleri yapılacaktır. 

Disiplin İşlemi Gerektirecek ve Yurttan Derhal Uzaklaştırma İle 
Sonuçlanabilecek Davranışlar 

1. İddia ve benzeri bahis oyunları, parayla oynanan tüm oyunlar;  
2. Yurtta sigara içmek veya tütün/çakmak/zararlı veya bağımlılık yapan 

madde bulundurmak; 
3. Alkollü içki içmek veya bulundurmak; alkollü bir şekilde yurda gelmek; 

[Öğrencilerin ruh ve beden sağlığını öncelikli görevi sayan okulumuz, 
onların bu konuda olası hatalarını engellemek için alkol muayenesi yapma 
hakkına sahiptir.]  

4. Zorbalık; fiziksel, sözlü veya siber saldırı; 
5. Kurallara uymadan yurttan ayrılmak veya yurtta kalmak; 
6. Kurallara uymadan kampüsten ayrılmak (her öğrenci giriş-çıkış defterini 

ancak kendi adına imzalayabilir, başka bir öğrencinin yerine imza atamaz); 
7. Yurt görevlilerine ve okul çalışanlarına karşı gelmek, kaba ve saygısız 

davranışta bulunmak; 
8. Hırsızlık 
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9. Dürüst olmayan tutum [her sağlıklı toplum, güven üzerine kurulur ve gerek 
sözlü olarak gerekse davranışlarla, bu güveni sarsacak davranışta 
bulunmak önemli bir suçtur];  

10. Ayrımcılık; 
11. Kampüs dışındayken, okul hakkında olumsuz izlenimler bırakabilecek 

davranışlar; 
12. Yurtlara izin almadan arkadaş getirmek; 
13. Mahremiyet ihlali; 
14. Disiplin yönetmeliğinde, okul ve yurt kurallarında belirtilen diğer 

davranışlar; 
15. Yasalara aykırı diğer her türlü davranış.  

Yurt Yöneticisi Tarafından Verilecek  Cezalara Neden Olabilecek Davranışlar: 
1. El kitabında belirtilen kurallara uymamak ve saygı kurallarını ihlal 

etmek; 
2. Öğrenci İşlerinden Sorumlu Müdür Yardımcısı tarafından onaylanan ve 

geliri bir sosyal hizmet projesi veya yurt programına bırakılan etkinlikler 
dışındaki diğer alım ve satım işleri; 

3. Bu davranışların düzeltilmemesi, tekrarlanır hale gelmesi durumunda 
öğrenci, Öğrenci İşlerinden Sorumlu Müdür Yardımcısına rapor edilir. 
Bu durumda yurttan süreli veya süresiz uzaklaştırmaya kadar varan 
cezalar verilebilir. Önemli disiplin ihlali tekrarları, yurt ile ilişiğinin 
kesilmesi ile sonuçlanacaktır.  

 
HAFTA İÇİ GÜNLÜK PROGRAM 

SAAT ETKİNLİK 

6:30-7:00 Uyanma  

7:00-7:45 Kahvaltı  

7:35 Yurt kapanır  

15:40  Yurt açılır  

15:40-19:45 Serbest saat 

17:00-18:30 Akşam yemeği 

* 19:45-20:00  Check – yoklama  

20:00-21:00 

Hazırlık: Zorunlu ders çalışma saati 
(Hazırlık öğrencileri bir öğretmenin denetiminde 
çalışır) 
L9 ve L10: kişisel gelişim saati 

21:00-22:15 Yurtta serbest zaman ve hafif yiyecek servisi. 

22:00-23:00 Odalarda sessiz saat 
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23:00 Işıkların söndürülmesi – uyuma 

23:00-24:00 
L11 ve 12’ ler önceden nöbetçi yurt 
danışmanından izin alarak ders çalışabilirler. 

 
*Veli izni olan L11 ve L12 öğrencileri yurtlara 21:00’e kadar gelebilirler.  

- Belirtilen saatler arasında uyanmak öz disiplin açışından öğrencinin 
kendi sorumluluğudur. Yurtta kalıp derse girmeyen öğrenci, ders 
atlamaktan dolayı disiplin işlemiyle karşılaşır.  

- Birinci dersi boş olan L11 ve L12 öğrencileri yurt görevlilerinin 
denetimi olmadan yurtta kalabilirler, fakat 2. derse vaktinde 
gitmeleri gerekir. Ancak, tören yapılan sabah saatlerinde, örneğin 
Pazartesi  bayrak törenlerinde, derse gelmemek disiplin işlemiyle 
sonuçlanır.  

- Pazartesi günleri dersler diğer günlerden 10 dakika daha erken 
başladığından, Pazartesi sabah saatleri 10 dakika daha erkendir. 

- Cuma günleri dersler 15:15’te bittiğinden yurtlar da aynı saatte 
açılır.   

 
HAFTA SONU GÜNLÜK PROGRAM 

SAAT ETKİNLİK 

7:00 Kapılar açılır 

7:45-10:00 Kahvaltı 

12:00-14:00 Öğle yemeği 

17:00-18:30 Akşam yemeği 

* 19:45-20:00 Check -  yoklama 

23:00-24:00 
Odalarda veya salonda sessiz bir şekilde 
oturulabilir. 23.45’e kadar RC Ortak Alanda 
veya spor salonunda olabilirler. 

24:00 Herkes yatar/ Sessiz vakit 

 
* Veli izni olan 9. sınıf öğrencileri 21:00’de, 10. sınıf öğrencileri 22:00’de, 11 ve 
12. sınıf öğrencileri 23:00’te yurda dönebilirler. 
Pazar günü tüm Hazırlık, 9 ve 10. sınıf öğrencileri saat 20:00’de yurda dönmüş 
olmalıdır. Bu kural, Pazar toplantıları ve gelecek haftanın hazırlığı için 
kampüse geri dönmeleri gerektiğinden 5 gün yatılı öğrencileri de 
kapsamaktadır. 11 ve 12. sınıf öğrencileri, önceden çıkış formuna yazmaları 
veya telefonla bildirmeleri kaydıyla, saat 21:00’e kadar dönebilirler.  
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SAĞLIK  

Bütün yatılı öğrencilerin özel sağlık sigortası yaptırmaları zorunludur.  
Öğrencinin sağlık sigortası yoksa, kayıt sırasında hazır bulunacak Allianz 
sigortaya başvurabilirsiniz. Acil durumlarda öğrenciler anlaşmalı olduğumuz 
Acıbadem Maslak, Amerikan Hastanesi, İSOM veya Liv Hospital’a götürülür. 
Hastane giderleri okul tarafından ödenir ve veliye fatura edilir. 

Sağlık Merkezi 
Sağlık Merkezi haftanın 7 günü 24 saat açıktır, her zaman nöbetçi bir sağlık 
görevlisi bulunur. Sağlık Merkezi Sage binasında, kız yurdunun alt katındadır. 
Pazartesiden Cuma gününe kadar her gün 7.30-17.00 saatleri arasında sağlık 
merkezinde bir doktor bulunur, aynı zamanda bir tıp teknisyeni ve 1 kurum 
hemşiresi de hizmet verir. Bu saatler dışında ve hafta sonları bir anestezi 
teknisyeni veya bir hemşire görev yapar. Sağlık Merkezi öncelikli olarak ilk 
yardım ve temel yaşam desteğine yönelik tıbbi donanıma sahiptir. Daha ileri 
tetkik ve tedavi gereken durumlarda hasta mutlaka bir üst sağlık merkezine sevk 
edilir. 

Öğrencilerin sağlık bilgilerinin sağlık merkezine iletilmesi: 
Kayıt sırasında öğrencilerimizin tüm sağlık bilgilerinin tam ve eksiksiz bir şekilde 
Sağlık Merkezine teslim edilecek formlarda belirtilmesi büyük önem taşır. Sene 
içinde geçirilen hastalıklar, operasyonlar ve kendi hekimleri tarafından 
başlatılan tedavilerin ivedilikle Sağlık Merkezimize bildirilmesi gereklidir. Ders 
yılı içinde her bir uygulama ve aşı için velilerimizden ayrı ayrı yazılı onay alınır. 

Ders yılı başında ve 2. dönem başında olmak üzere 2 kez öğrencilerimizin boy 
ve kiloları ölçülerek genel gelişimleri bu açıdan da takip edilir.  

Sağlık Merkezinde müşahede kuralları : 
1. Yatılı bir öğrenci ders günü süresince Sağlık Merkezinde kalırsa, saat 

15.10'a  kadar beklemek zorundadır. O saatte nöbetçi sağlık görevlisi, 
doktora danışıp, öğrencinin yurda dönmesine veya geceyi Sağlık 
Merkezinde geçirmesine karar verir. Öğrenci saat 15:10’da  Sağlık 
Merkezinden ayrılacak kadar iyi olsa dahi o akşam kampüsten çıkamaz.  

2. Sağlık Merkezinde müşahede ancak hasta öğrenci için geçerlidir, öğrenci 
sadece uyumak amacıyla Sağlık Merkezine başvurmamalıdır.  

3. Sağlık Merkezinde tüm gün veya geceyi de kapsayacak şekilde bir yatış 
yapıldığında yurt yöneticileri ve öğrencilerin aileleri bilgilendirilir. Öğrenci 
saat 20:00’den sonra (yoklama sonrası) Sağlık Merkezine gidecekse önce 
mutlaka Yurt Danışmanını bilgilendirmek zorundadır. 
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4. Öğrencinin bulaşıcı bir hastalığı olması halinde (kabakulak, su çiçeği, 
bitlenme vb.) bulaşıcılık geçene ve sağaltım tamamlanana kadar öğrenci 
kendi evinde veya İstanbul velisinin evinde kalmalıdır.  

İlaçlar: Tüm ilaçlar Sağlık Merkezinde muhafaza edilir, her yatılı öğrenciye özel 
bir kutu ayrılır. Reçetesiz satılmayan ilaçlar ve girişimsel uygulamalarda 
(enjeksiyon vb.) kullanılacak ilaçlar, doktor reçetesiyle birlikte getirilmelidir. 
Öğrenciler okul doktorunun/hemşiresinin veya yetkili başka bir doktorun 
önermediği ilaçları almamalıdır. Hafta sonunu evinde geçiren öğrenci yeni bir 
ilaçla yurda dönerse, ilacı ve reçeteyi derhal Sağlık Merkezine götürmelidir. 
Öğrencilerin yeni ilaçları “Sağlık Merkezi İlaç Teslim Formu” doldurularak teslim 
alınır. Yurtta öğrencilerin tablet veya şurup şeklinde ilaç bulundurmaması 
kuralının takibi yurt yöneticileri tarafından gerçekleştirilir. İlaçların sağlık 
merkezine teslim edilmesinden öğrenciler sorumludur. Bunun dışında yüzeysel 
olarak kullanılan krem veya sprey (boğaz, burun) tarzındaki ilaçlar 
bulundurulabilir. Ayrıca, velilerinin bilgisi ve izni dahilinde, öğrenciler vitamin 
gibi beslenme takviyeleri kullanabilir.  

Eğer bir öğrenci ilaç kullanıyorsa ve bir veya daha fazla geceyi kampüs dışında 
geçirmeyi düşünüyorsa, öğrencinin kendi ilacını alabilmesi için velisinin 
önceden “İlaç İzin Formu”nu doldurup Sağlık Merkezine ulaştırması gerekir. 

Hastanede bakım  
Öğrencinin hastaneye kaldırılması gerekirse: 
▪ acil olmayan durumlarda İstanbul velisi aranarak öğrenci ile birlikte 

hastaneye gitmesi istenir; 
▪ acil durumlarda öğrenci derhal yurt görevlilerinden veya idarecilerden 

birinin refakatinde Amerikan Hastanesine, Acıbadem Maslak Hastanesine 
veya LIV Hospital’a götürülür ve velisine haber verilir.  
(Gerekli durumlarda - öğrenci uzun süre hastanede kalacaksa- öğrenci 
velisine haber verilir, istanbul velisinden yardım istenir.) 

Okulun ödemek durumunda kalabileceği giderler bilâhare veli tarafından 
karşılanır. 

 

Öğrencinin okul dışında rahatsızlanması 
Öğrenci okul dışındayken acil tıbbi müdahale yapılması gerekirse, hemen yurt 
idaresine telefon edip bilgi vermelidir. Böyle bir durumda yurt görevlilerinden 
biri, öğrencinin tedavi gördüğü hastaneye gider, İstanbul velisi de hastaneye 
gelince öğrenciyi teslim aldığına dair imza verir. Acil olmayan tıbbî bir müdahale 
için okul dışına çıkacak olan öğrenciler, tedavilerinin takip edilebilmesi için önce 
okul doktoruna görünmelidir. 
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Uzun süreli hastalık  

Bir hastalığın, sakatlığın ya da rahatsızlığın birkaç günden daha uzun sürdüğü 
durumlarda öğrencinin bu süreyi İstanbul velisinde (veya kendi evinde) 
geçirmesi beklenir. 
 
 
KOVID-19 
KOVID-19 ile enfekte olan yatılı öğrencilerin olası vaka duruma göre, protokol 
ve prosedürlerimiz güncellenecektir. Veli ve öğrenciler bu güncellemeler 
hakkında  yazılı olarak bilgilendirilecektir. KOVID-19 testi pozitif çıkan her 
öğrenci ve bu öğrenci ile aynı odada olan diğer öğrenciler (“yakın temaslı”) 
yurttan acilen ayrılmak zorundadır. Veliler bu gibi durumlarda çocuklarını almak 
için yola çıkmaya hazır olmalıdırlar.   
 
PSİKOLOJİK DESTEK 
Tüm öğrencilerin, kendilerini Robert Kolej’deki okul kariyerleri boyunca takip 
edecek olan psikolojik bir danışmanları bulunur. Velilerden, ne zaman bir 
endişeleri olsa veya özel bir bilgi paylaşmak isterlerse çocuklarının 
danışmanlarıyla iletişime geçmeleri beklenir. Ayrıca her Perşembe, okul sonrası 
saatinde yatılı öğrencilere ekstra destek sağlamak için randevu alabilecekleri bir 
psikolojik danışman bulunur.  
 

GÜVENLİK 

Öğrenciler eşyalarından ve paralarından kendileri sorumludur. Değerli eşyalar 
kilit altında tutulmalıdır. Daha güvenli saklanması gereken eşyalar için yurtlarda 
kasa da vardır. Ancak öğrenciler yurda değeri yüksek herhangi bir eşya 
getirmemelidir. Kayıp durumunda derhal Yurt Yöneticisine bilgi verilmelidir. 
Kilitli dolaplar: Her öğrenciye odalarda birer kilitli dolap tahsis edilmiştir, 
değerli eşyalarını ve paralarını bu dolapta saklamaları gerekir. Kilitlenmeyen 
eşyanın kaybından okul sorumlu değildir. Yüklü miktardaki para Yurt 
Yöneticisine teslim edilerek ana kasada saklanmalıdır.  

Kartlı Sistem 
Yurtlara ve Karma Salona (Co-Ed) girişler kartlı sistemledir.  Her öğrenci kendi 
kartını kullanır ve güvenliğimiz için yurtların kapıları sürekli olarak kapalı tutulur. 
Yurda giriş kartını kaybeden öğrencilerin hemen Yurt Yöneticileri ile iletişime 
geçip eski kartı iptal ettirmeleri ve yenisini çıkarmak için gerekli işlemleri 
tamamlamaları gerekir.  
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Can Güvenliği 
Acil durumlarda yurtların boşaltılması için her yıl birkaç kez tatbikat yapılır. 
Okuldaki herkesin acil bir duruma hazırlıklı olabilmesi amacıyla bu tatbikatlar 
büyük bir ciddiyetle uygulanır.   
 
YATILI ETKİNLİKLERİ 

Yatılı etkinlikleri programının amacı, yatılı öğrencilere spor, tiyatro, konser, 
müze gezileri ve İstanbul’daki diğer etkinliklere katılım olanağı sunmaktır. 
İstanbul’un çok zengin bir kültür hazinesi olduğu bir gerçektir, şehirdeki sayısız 
kaynakların da öğrencilerin Robert Lisesindeki eğitimlerine katkısı vardır. 

Yatılı etkinlikleri programı gerek okul içinde, gerekse dışındaki etkinlikleri 
kapsar. Okulda danslar, sinema akşamları, toplantılar düzenlenir. Okul dışındaki 
etkinlikler arasında müze gezileri, basketbol maçları, UEFA kupası ve lig maçları; 
caz, rock, klasik müzik ve klasik Türk müziği konserleri, tiyatro, dans gösterileri 
sayılabilir. Tüm etkinliklere Robert Lisesi öğretmenleri, görevlileri veya yurt 
danışmanları refakat eder; bu etkinliklerin gerçekleştirilebilmesi için önceden 
Milli Eğitim Bakanlığının izni alınır. Öğrencilerin katılmak istedikleri 
etkinliklerle ilgili kendi önerileri de değerlendirilir. Ders Dışı Etkinliklerden 
Sorumlu Müdür Yardımcısının önceden onayını almadan, öğrenciler bir yatılı 
etkinliği için kendileri bilet alamazlar.  

Yatılı Hazırlık Öğrencilerinin yıl içinde kendilerine sunulan bazı etkinliklere 
katılmaları zorunludur, 5-günlük yatılılar da bazı hafta sonları 7-günlük yatılılarla 
birlikte etkinliklere katılmak için yurtta kalmak zorundadır. Bu etkinliklerin 
genel amacı Robert Lisesi yatılı öğrencilerini kaynaştırmak olduğu kadar 
İstanbul’da ve okulda faydalanabilecekleri kültürel etkinlikleri tanımalarını da 
sağlamaktır. 7-gün yatılı Hazırlık öğrencilerinin İstanbul’u arkadaşları ile birlikte 
keşfedebilmeleri ve boş vakitlerinde neler yapabileceklerini görmeleri için 
düzenlenen hafta sonu programına katılmaları  grup ruhunu koruyabilmek için 
zorunludur. Dönem başında açıklanan hafta sonu programları hava durumuna 
ve diğer şartlara göre yeniden düzenlenebilir. Öğrencilerin kampüs içinde veya 
kampüs dışında çeşitli aktivitelerden yararlanma fırsatı bulunur. Öğrencilerin 
yalnızca akademik olarak çalışmaları değil, denge sağlamaları önemlidir.  

 

Yatılılık Yaşamını Zenginleştirme Programı (RLEP) 

  

RLEP’nin Hedefleri: Robert Lisesinin Yatılılık Yaşam Programı kapsamında, 

genişletilmiş deneyime dayalı öğrenme ve sosyalleşme fırsatları sunmaktır. 

Program aynı zamanda gerek yatılı öğrencilerin kendi aralarındaki, gerekse yatılı 
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öğrencilerle öğretmenler/çalışanlar arasındaki topluluk bilincini de 

güçlendirmeyi hedeflemektedir. Buna ek olarak yatılı öğrencilerin duygusal ve 

manevi açıdan desteklenmesi; zorlayıcı akademik programdan zaman zaman 

uzaklaşıp ufak molalar vermelerinin sağlanması da hedeflenmektedir. Okulun, 

öğrencilerin bütünselci eğitim tecrübelerini zenginleştirme arzusu ile Denge ve 

Sorumluluk başta olmak üzere okulun Temel Değerlerinin geliştirilmesi de göz 

önünde bulundurulacaktır. 

  

RLEP Planı: Lise Hazırlıktan 12. sınıfa kadar tüm sınıf seviyelerinde gerek 

kampüs içi gerek kampüs dışı birçok farklı aktivite sunulması planlanmaktadır. 

Aktiviteler yaşa/sınıf seviyesine uygun olmalıdır; aktivitelerin sıklığı sınıf 

seviyesine göre belirlenecektir. Öğrencilerin akademik sorumluluklarından 

dolayı aktivitelerin çoğu hafta sonları gerçekleşecek; bu sebepten 5 gün yatılı 

öğrenciler için opsiyonel olacaktır. Her sınıf seviyesi için ayda en az bir aktivite 

hafta içi gerçekleştirilecektir. Her sınıf seviyesinin kendine ait tema esaslı bir 

Zenginleştirme Programı olacaktır ama öğrencilerin ilgi alanlarına yönelik 

aktiviteler de düzenlenecektir. 

  

Lise Hazırlık Teması: Şehrimizi ve Çevresini Tanıma 

Öğrenim hedefleri: öğrencilerin İstanbul’un kentsel, kültürel ve tarihi 

özelliklerini tanıması, İngilizce konuşan şaperonlarla kültürel iletişim ve sohbet 

sayesinde İngilizcelerinin gelişmesi. 

  

9. Sınıf Teması: Çevresel Farkındalık Yaratma ve Açık Hava Eğitimi 

Öğrenim hedefleri: kampüsteki, İstanbul içi ve çevresindeki doğal çeşitliliklerle 

(bitki ve hayvanlar) alakalı olarak farkındalık yaratmak; çevreye olumlu etki 

yapmak ve “çevresel ayak izi” konusunda öğrencilerin farkındalıklarını artırmak. 

  

10. Sınıf Teması: Denge, İyi Oluş ve Yaratıcılık 

Öğrenim hedefleri: hem okul hem de kişisel hayatlarında dengeli olma ihtiyacı 

ile ilgili farkındalık yaratmak; öğrencilerin iyi oluşlarını desteklemek ve 

yaratıcılıklarını paylaşmaları ve geliştirmeleri konusunda onlara destek olmak. 

  

11. Sınıf Teması: Rahatlama, Tazelenme, Yeniden Canlanma 
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Öğrenim hedefleri: rahatlamalarını ve stres seviyelerini azaltmalarını 

sağlayacak aktiviteler aracılığıyla öğrencilere akademik hayatlarında dengeyi 

bulmaları için fırsatlar sunmak. 

  

12. Sınıf Teması: Tazelenme, Yeniden Canlanma ve Dönüşümlü Düşünme 

Yapma 

Öğrenim hedefleri: stresle başa çıkmayı öğrenme; Robert Lisesi bittikten 

sonraki hayatta ihtiyaç duyacakları becerileri edinme. 

  

Bazı aktiviteler için Toplum Hizmeti Programı saatleri kullanılabilir. 

 

ATIŞTIRMALIK OTOMATI 

Her yurtta öğrencilerin ihtiyaç duyduklarında kullanabilecekleri atıştırmalık 
otomatları bulunur. Saat 22:00’den sonra ve okul saatinden önce kullanılamaz. 

 

SPOR FAALİYETLERİ 
Yatılı öğrenciler boş zamanlarında kampüsteki spor olanaklarından 
yararlanabilirler: atletizm pisti (Plato), dört tenis kortu, Fitness salonu, dans 
stüdyosu ve (Haziran’da ve Eylül’de) belirlenen günlerde Bizim Tepe havuzu. 
Fitness salonunu kullanmak isteyen öğrenciler için velileri 2022-2023 Öğretim 
Yılı ‘Fitness Salonu Veli Onayı ve Sınırlı Sorumluluk Beyanı’ formunu 
imzalamalıdır.  

 

YURT KONSEYİ (RL Council)  

RLC’nin amacı: yatılı öğrencilerin akademik, sosyal, kültürel ve günlük 
yaşamlarının geliştirilmesine katkı sağlamaktır. Bu amaçla, yurt konseyi yatılı 
öğrencilerle ile yatılı yönetimi arasında bir köprü görevi üstlenir.  

Yurt Konseyinde kız ve erkek yatılı öğrenciler 9, 10 ve 11. sınıf düzeylerinde 
ikişer öğrenciyle temsil edilirler. Yurt Konseyi üyeleri dönem arkadaşları 
tarafından her yılın başında seçilirler. Hazırlık sınıflarını temsil edecek üyeler 
ikinci dönem itibariyle seçilir ve Yurt Konseyi toplantılarına katılırlar. 

Yurt Konseyi üyeleri kendi aralarından kız ve erkek olmak üzere iki eş-başkan 
seçerler ve her hafta düzenli olarak toplanırlar. Bu toplantılara bir öğretmen 
danışman olarak katılır. Yatılı öğrenciler, temsilcileri ya da e-posta yoluyla 
(rlcouncil@robcol.k12.tr) Yurt Konseyi ile iletişime geçebilirler. 

mailto:rlcouncil@robcol.k12.tr
mailto:rlcouncil@robcol.k12.tr
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ODA DAĞILIMLARI 

Hazırlık öğrencilerinin oda dağılımı yurt görevlileri tarafından yapılır. L9-L12 
öğrencilerinin oda dağılımı ise, öğrencilerin istekleri göz önünde tutularak 
yapılır. Odaların büyüklükleri farklı olup, kapasiteleri 2-6 kişi arasında değişir. 
İstisnai durumlarda, oda dağılımlarında yıl içinde değişiklik yapılabilir.   

YEMEKLER 

7 günlük yatılılar: 7 gün kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği verilir. 
5 günlük yatılılar: Pazar akşam yemeğiyle başlayarak Cuma öğle yemeği dahil 

olmak üzere bütün yemekler verilir. 
Ayrıca her akşam öğrencilere yurtta hafif yiyecek servisi yapılır. 

Öğrenciler yemekler hakkındaki önerilerini Yurt Konseyi temsilcilerine 
iletebilirler.  

Hafif yiyecekler: Gould kantininden ve Murat Karamancı Öğrenci Merkezindeki 
kantinden ilan edilen saatler içinde hafif yiyecekler alınabilir. Öğrencilerin 
kullanımı için yurdun her katında bir buzdolabı vardır. Öğrenciler yurt kuralları 
çerçevesinde okul dışından da yiyecek siparişi verebilirler.  

Buzdolapları: Yurtlarda öğrencilerin kullanmaları için buzdolapları vardır. Bütün 
öğrenciler kendi malzemelerine adlarını yazmalı ve sadece kendilerine ait olan 
bir şeyi dolaptan almalıdır: başkasına ait bir malzemeyi almak, bir bakıma 
çalmak anlamındadır ve ciddi yaptırımlarla karşılaşılır.  

POSTA HİZMETLERİ 

Yatılı öğrencilere gönderilen mektupların/paketlerin üzerinde öğrencinin adı ve 
Kız Yurdu veya Erkek Yurdu yazısı bulunmalıdır: 

Öğrenci ismi 
Kız/Erkek Yurdu 
Özel Amerikan Robert Lisesi 
Kuruçeşme Cad. No. 87 
34345 Arnavutköy - İstanbul 

Güvenlik görevlileri teslimatta ödeme yapamayacağı için, öğrenciler ödemeli 
paket alamazlar, bu paketler geri gönderilir. 

ÇAMAŞIR 

Öğrencilerin kendi çamaşırlarını yıkayıp ütüleyebilmeleri için her iki yurtta 
çamaşır makineleri, kurutma makineleri, ütüler ve ütü masaları mevcuttur. 

BANKA OTOMATLARI (ATM)  

Okulda Akbank ve Yapı Kredi Bankasının ATM’leri bulunmaktadır. 
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EVCİL HAYVANLAR 

Öğrenciler kampüsün hiçbir alanında  evcil veya diğer hayvan besleyemezler.  
 

 
V. ÇEŞİTLİ KONULAR 
ULAŞIM 

- Otobüs: Arnavutköy kapısı ile Kabataş ve Sarıyer arasında. 

- Taksi: Öğrenciler okula taksi çağırabilir. Yakındaki taksi duraklarının 
telefonları aşağıdadır: 
Öz Turizm: 269 90 99  Çavuşoğlu: 352 47 06        

İskele: 265 94 33   Park:  287 61 56 (Bizimtepe Restorana gelir) 

- Metro: okula en yakın istasyon olan Akmerkez istasyonu 15 dakika yürüyüş 
mesafesindedir. 

- İstanbul Havalimanına ve Sabiha Gökçen Havalimanına Otobüs Servisi: 
Yurtların kapalı olduğu uzun tatillerin öncesinde öğrencileri havalimanına 
götürecek otobüs ayırtılabilir, ancak öğrenciler önceden kayıt yapmalı ve 
ücretini ödemelidir. Çocuklarının bu otobüs servisini kullanmasına izin 
veren veliler, bu otobüste öğrencilere herhangi bir öğretmenin refakat 
etmediğini kabul etmiş olur. 

İSTANBUL VELİLERİ 

Her yatılı öğrencinin bir veya iki İstanbul velisi olması zorunludur. İstanbul velisi 
öğrenciyi yakından tanımalı ve gerektiğinde öğrenciyi evinde misafir 
edebilmelidir. Gerekli olduğunda, örneğin öğrencinin hastaneye götürülmesi 
durumunda, İstanbul velisi aranacaktır. Bir veli tarafından belirtilmiş bir 
yetişkinin öğrencimizin sorumluluğunu almaya uygun olmadığını 
düşündüğümüz takdirde (örneğin alkol etkisi altında ise), öğrencimizi bu şahsa 
teslim etmeme hakkımızı saklı tutuyoruz. 

L12 öğrencilerinin İstanbul velilerinde değişiklik olursa, aşağıdaki belgeler Yurt 
Yöneticisine verilmelidir: 

● İstanbul Velisi Kimlik Kartı başvuru formu  
● 1 fotoğraf 
● Nüfus kâğıdının fotokopisi 

Hazırlık, L9, L10 ve L11 öğrencileri için, veliler önce Yurt Yöneticisine İstanbul 
velilerinin bilgilerini vermeli, sonra Veli Portalından kimlik kartı başvurusunda 
bulunmalıdır.   
Başvuru yapıldıktan yaklaşık yedi iş günü sonra kimlik kartları güvenlik 
merkezinden alınabilir. 
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YATILI ÜCRETLERİ 

Yatılı ücretleri hiçbir gerekçeyle iade edilemez. Yurt ücretini ödemiş olan 
öğrenciye bütün yıl için yurtta yer ayrılır. Öğrencinin yıl içinde kendi isteğiyle 
ayrılması durumunda para iadesi yapılmaz. Öğrenci disiplin nedeniyle yurttan 
uzaklaştırılsa dahi ücret iade edilmez. 

YAZ AYLARINDA DEPOLANACAK EŞYALAR 

Odalar ikinci dönemin sonunda boşaltılmalıdır; yaz süresince bakım çalışmaları, 
boya-badana yapılabilir. Her iki yurtta da öğrencilerin eşyalarını bırakabileceği 
küçük bir depo vardır, ancak okul buraya bırakılan eşyanın kaybından veya zarar 
görmesinden sorumlu tutulamaz. Ders yılı sonunda sahibi belli olmayan ve bir 
yıl içinde depodan alınmayan eşyalar, hayır kurumlarına bağışlanır. 

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. 

 
ROBERT LİSESİ YURT YÖNETİMİ 

Margaret Halıcıoğlu: 31 yıldır RC’de. İngiliz. Reading Üniversitesinden müzik 
dalında lisans, Oxford Brookes Üniversitesinden eğitim yüksek lisansı 
diplomaları ve Bath Üniversitesinden doktora derecesi var. Öğrenci İşlerinden 
Sorumlu Md. Yard. görevini ve müzik öğretmenliğini sürdürüyor, 18 yıldır  yatılı 
programının direktörlüğünü yapıyor. 
Joseph Welch: 23 yıldır RC’de. Amerikalı. Wisconsin-Eau Claire üniversitesinden 
lisans ve Illinois Üniversitesinden yüksek lisans diplomaları var. Ders Dışı 
Etkinliklerden Sorumlu Md. Yrd. ve Almanca öğretmeni. 19  yıldır yatılı 
etkinlikleriyle ilgileniyor. 
ERKEK YURDU 
Murat Özyiğit: 19 yıldır RC’de. Marmara Üniversitesi beden eğitimi bölümü 
mezunu. Beden eğitimi öğretmenliği yanında 3 yıl Yurt Yöneticisi Yardımcısı 
görevinde bulunduktan sonra 13  yıldır Yurt Yöneticisi olarak görev yapıyor.  
Atakan Aydın: Lisans eğitimini, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve 
Belge Yönetimi Bölümünde; yüksek lisans eğitimini, İstanbul Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsünde tamamladı. 2013’te RC ailesine katıldı. Erkek Yurdu 
yönetici yardımcılığında 4. yılı, yurttaki görevinin yanı sıra Kütüphane Müdür 
Yardımcılığı görevini yerine getirmektedir. 
Şahin Demir: Beş yıl yatılı okuduğu Robert Kolej'den 2017'de mezun oldu. 
Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi ve yurt 
danışmanlığındaki 5. senesi. 
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Bora Kaymakçıoğlu: Robert Kolej'den 2022'de mezun oldu. Yurt 
danışmanlığındaki 1. senesi. 
Kaan Tamer Yenideniz: Beş yıl yatılı olarak okuduğu Robert Kolej'den 2021'de 
mezun oldu. Boğaziçi Üniversitesi'nde Ekonomi bölümü 2. sınıf öğrencisi ve yurt 
danışmanlığındaki 2. senesi. 
Arda Yolgiden: Beş yıl yatılı olarak okuduğu Robert Kolej'den 2017'de mezun 
oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi ve yurt 
danışmanlığındaki 5. senesi. 
 
KIZ YURDU 
Elif Sönmez: RC’de 17. yılı.  Boğaziçi Üniversitesi Kimya Öğretmenliği lisansı, 
Marmara Üniversitesi Eğitim bölümünden yüksek lisansı var. 11 yıl Yurt Yönetici 
Yardımcılığından sonra 6 yıldır Yurt Yöneticisi olarak görev yapıyor. Aynı 
zamanda 2010 yılından beri RC'de Topluma Hizmet Programı Koordinatörü. 
Melek Avcı: RC’de 6. yılı. Erciyes Üniversitesi Kimya Bölümünde lisans eğitimini, 
Çanakkale Onsekiz Mart Ü. Fen Bil. Enst. Kimya Öğretmenliği Yüksek Lisans 
eğitimini tamamladı. Balıkesir Ü.  Fen Bilimleri Enstitüsü Analitik Kimya 
bölümünden ders almıştır. İstanbul Ü. Sosyoloji bölümü öğretimine ve 
Bahçeşehir Ü. Eğitim Bil. Ens. Eğitim Yönetimi Ve Planlanması bölümünde 
yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. 
Sinem Sertkaya: Boğaziçi Üniversitesi Matematik Öğretmenliği mezunu. Şu an 
İstanbul Üniversitesi üstün zekalılar eğitiminde lisansüstü öğrencisi. Yurttaki 
görevinde 6. yılı. 
Melisa Tuana Uslu: Beş yıl yatılı olarak okuduğu Kabataş Erkek Lisesi’nden 
2020’de mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi ve 
yurt danışmanlığındaki 2. senesi. 

Deniz Uzunhasanoğlu: 5 yıl boyunca yatılı okuduğu Robert Kolej’den 2020 
yılında mezun oldu. Koç Üniversitesinde Ekonomi ve Psikoloji bölümü üçüncü 
sınıf öğrencisi ve yurt danışmanlığındaki ikinci senesi. 


