
                                                                
 

GÜNLÜK TEMİZLİK, BANYO VE TUVALET 
KULLANMA TALİMATI 

                              
1. Öğrenciler her gün banyo yapabilir.  
2. Banyoya, havlu ya da bornozla girilir. 

3. Her öğrencinin banyo terliği ayrı olmalıdır. 

4. Çıkarken banyo temizlenir, içeride çamaşır, 

 lif, şampuan, sabun bırakılmaz.                                           

5. Banyodan bornoz veya havlu ile çıkılmaz. 

 Odalarda bu şekilde dolaşılmaz. 

6. Su israf edilmez. 

7. Odadaki öğrenciler her gün nöbetleşe 

 oda temizliğini yapar.                                                          

8. Oda nöbeti ve temizliği hafta sonları da                                                                  

yapılır.  

9. Genel ve özel temizlik kurallarına dikkat etmeyen  

öğrenciler disipline sevk edilir. 

10. Banyo ve tuvaletlerde kullanılan eşyalara  

zarar verenler maddi olarak vermiş oldukları zararları  

ödemekle yükümlüdürler. 

11. Etüt saatinde ve sabah pansiyonun boşaltıldığı saatte duş almak 

kesinlikle yasaktır. Bu saatlerde banyoya girenler hakkında disiplin 

işlemleri yapılacaktır. 
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YATAKHANE DOLAP YERLEŞİM PLANI VE 

KULLANMA TALİMATI 

 

Dolap alt ve üst rafları mutlaka bez veya kâğıt ile 

kaplandıktan sonra eşya yerleşimi yapılır. 

1-) Banyo havlusu, el ve yüz havlusu, iç çamaşırları 

düzgünce katlanarak yerine konulur. Günlük el- yüz 

havlusu askılığa asılır. 

2-) Traş takımları, diş fırça ve macunu, el sabunu 

kesinlikle plastik kutular içinde bulundurulur. 

3-) Ceket, gömlek, pantolon, palto vb. giyecekler 

askılığa asılarak konulur. 

4-) Kitaplar, defterler ve diğer ders araç ve gereçleri 

düzgünce istiflenerek konulur. 

5-) Kullanılmayan fazla ayakkabılar, boyanmış 

vaziyette, poşet içerisinde bulundurulur.(ayakkabılar 

bahçede boyanacaktır.) Boya ve fırçalarda poşet 

içinde olacaktır. Dolap üstlerine ve cam önlerinde 

kesinlikle ayakkabı konulmayacaktır. 

6-) Kirli çamaşırlarda mutlaka düzgünce katlanmış 

olarak poşet içerisinde bulundurulacak. (İstenirse valiz 

odasında valiz içerisinde saklanılabilir) 

7-) Dolap sürekli kilitli tutulup anahtar başkasına 

verilmez. 

8-) Dolap üzerlerine ve içine resim ve ders ile ilgisi 

bulunmayan broşür yazı asılmayacaktır. 

9-) Haftada bir dolap temizliği yapılacak. 

10-) İzinsiz boya yapılmayacaktır. 

11-) Fazlalık dolaba sığmayan eşyalar valiz içerisinde saklanılacak, dolap haricinde etrafta 

eşya kesinlikle bırakılmayacaktır. 
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ETÜT SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 

 

Öğrenciler etütlerin düzenli yürütülmesi için aşağıda belirtilen hususlara dikkat 

ederler belletmenler de aksi davranış sergileyen öğrenciler hakkında işlem yapar.  

 

1. Etütler pansiyon ve okul etüt salonlarında yapılır.  

2. Her öğrenci belirtilen etüt salonunda etüde girmek  

zorundadır.  

3. Etüt sırasında yatakhaneler, kantin ve pansiyon 

 dış kapısı kapalı tutulur. 

4. Etüt sırasında öğrencilerin yiyecek-içecek 

 tüketmelerine izin verilmez.  

5. Etütlerde her öğrenci bireysel çalışır.  

6. Etüt sırasında öğrencilerin gürültü yapmaları önlenir.  

7. Nöbetçi belletici öğretmenler, etüt sırasında 

 etüt salonunda bulunur ve öğrencilerin etüt 

 bitene kadar salonlardan çıkmalarına izin vermez.  

8. Etüt aralarında öğrenciler gözetim altında tutulur,  

9. Etüt salonlarına cep telefonu getirilmez, etüt 

 esnasında müzik dinlenilmez. 

10. Etüt sonrası ve öncesinde öğrencilerin ders  

ile ilgili karşılaştıkları güçlüklere yardımcı olunur. 

11. Belleticilerin uygun görmesi halinde hasta öğrencilere 

 odalarında kalmak suretiyle izin verilebilir.  

Bu öğrenciler yoklamada izinli gösterilir.  

12. Etüt bitiminde temizliğin daha güzel yapılabilmesi  

için sandalyeler masaların üzerine kaldırılır.  

13. Etüt başkanları, etüt odalarının düzenli ve temiz 

 kullanılması, bu kurala uymayanların nöbetçi  

belletmene ve idareye bildirilmesinden sorumludur.  

14. Uyarılara rağmen etüde girmeyen veya geç giren; 

 etüt kurallarına uymayan, etütte müzik dinleyen, uyuyan, 

 gürültü yapan, izinsiz yerinden ayrılan ve etüt odalarının 

 temiz ve düzenli kullanılmasına ihtimam göstermeyen  

öğrencilerin durumu bir tutanakla tespit edilip disipline  

verilmek üzere ilgili müdür yardımcısına teslim edilir.  

15. Etütler esnasında kesinlikle öğrencilerin  

dolaşmalarına, yatakhane ve arkadaşlarının  

yanına gitmelerine müsaade edilmez. 
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 Sabah saat 07:00’da belletmenlerin uyarısı ile birlikte, herkes yatağından kalkıp en kısa 

zamanda yatağını, dolabını talimata göre düzenleyecektir. Rahatsızlığından kalkamayan 

öğrenciler oda başkanı öğrenci tarafından belletmen öğretmene bildirilmeli ilgili müdür 

yardımcısını da haberdar etmelidir. 

 Yatakhanenin sükûneti korunacak ses, söz, tavır ve davranışlarla bu sükûnet 

bozulmayacaktır. Bu konuda ilksorumlu oda başkanıdır. 

 Tüm öğrenciler temizlik, tertip ve düzen noktasında odasını toplamakla sorumludur ve 

yatak nizami toplanmadan, yorgan nizami katlanılmadan, yastık yorganın üzerine 

konulmadan, etrafta kişisel eşyalar dolaplara kaldırılmadan oda terk edilmeyecektir. 

 Her türlü temizlik malzemesi (sabun, fırça, diş macunu, krem kolonya, havlu vb.) 

öğrenci dolabında düzenli bir şekilde bulunacaktır. 

 Elini, yüzünü sabunla yıkayıp, okul giysilerini giyen öğrenci (çeşmeleri kullanırken suyu 

yeterli açıp işi bitince mutlaka kapamalı, arızalı olanı belletmen öğretmene bildirmeli 

tuvalet ve banyoları usulüne göre kullanmalı) saç ve sakal traşına dikkat etmelidir. 

 Kahvaltıya düzenli bir şekilde gelip sessizce kahvaltısını yapmalı. Kesinlikle yemekhane 

dışında (yatakhane, mütalaa salonu, bahçe ve diğer yerlerde) yemek, ekmek yememeli. 

Yemeklerden sonra el yıkamak, diş fırçalamak için yatakhaneye çıkıp, ihtiyaçlarını en 

kısa zamanda giderip yatakhaneyi terk etmelidir. 

 Yatakhanenin bütün bölümlerinin temiz tutulmasına ve havalandırılmasına özen 

gösterilecektir. 

 Yatakhanede yastık altında, ranza ve dolap üzerinde vb. yerlerde hiçbir eşya veya vs. 

bulundurulmayacak yatakhaneye çamaşır asılmayacaktır.Ayrıca yatak altlarında 

çamaşır, çorap, ayakkabı vb eşya, çöp bulundurulmayacaktır. 

 Dersi olan tüm öğrenciler zamanında dersine gidecek ve saat 08:30’da pansiyon 

boşaltılmış olacaktır. Okul saatinde pansiyonda sadece raporlu hasta öğrenciler ve ilgili 

idareciden yazılı izin alan öğrenciler kalabilir. 

 Saat 22:00’da yatma hazırlığı yapılacak, “Parmak Okuma Yat Yoklaması”na parmağını 

okutan öğrenci yatağına yatacak;23:00’da pansiyonda kesinlikle açık ışık kalmayacaktır. 

 Tüm öğrenciler ranza, dolap, yatak, yastık, çarşaf, battaniye gibi eşyalarını temiz ve 

tertipli olarak kullanarak dolabını ve yatağını örnek yatak ve dolap gibi hazırlamak, 

vakit çizelgesine uymak, şarşaflarını 2 haftada bir yıkamak zorundadır. 

 Yatağa yattığında ya da uyurken uyumsuzluk gösteren öğrenciler (telefonla oynama, 

ışığı söndürmeme, muhabbet etme, altını ıslatma, horlama) ilgili müdür yardımcısına 

haber verilerek gerekli tedbir alınacaktır. 

 Öğrenci, okul yönetimince kendisine gösterilen ranzada yatacak, verilen dolabı 

kullanacaktır. Kendiliğinden ranzayı, dolabı ya da eşyaların yerlerini 

değiştirmeyecektir. Dolap üzerine gereksiz maddeler ve eşya konulmayacaktır. Odalarda 

valiz bulundurulmayacak valizler valiz odasında muhafza edilecektir. 

 Öğrenci okul idaresinin ve belletici öğretmenin vereceği diğer görevleri yapmalıdır. 
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                     PANSİYON İÇ YÖNERGESİ                               

 Sabah 07.00-08.00 kahvaltı saatidir. 07.00’da öğrencilerimiz kalkıp, kahvaltısını ve 
hazırlıklarını yapıp saat 08.30 itibariyle pansiyonu boşaltmış olacaklardır. Kahvaltılık 
malzemeler ambardan öğrenci sayısıyla çıkarıldığı için 1 dilim/adetten fazla malzeme hiç 
kimse almayacaktır.  

 Tüm öğrenciler yataktan kalkınca el-yüz yıkayacaklar ve yataklarını düzelteceklerdir. Yataklar 
sürekli kontrol edilecek ve aksi davranışlar için işlem yapılacaktır. Açıkta hiçbir okul araç 
gereci ve giysi bırakılmayacak, dolapların, kaloriferin ve camın önü boş olacak, saga sola eşya 
asılmayacaktır.  

 Valizler valiz odasına konulacak sadece haftasonu evci izni için alınacak harici zamanda oda 
kilitlenecektir. 

 Sabah erken kalkan öğrenciler diğer arkadaşlarını uyandırmadan etüt odalarında çalışabilirler.  
 Öğle yemeği 13.00–13.50 arasındadır. Yemeğe girişler self servis gereği sıra ile olmaktadır. 

Yemekte de sessiz ve düzenli olunacak, kimse kimsenin önüne geçmeyecek, öğrenci 
yemeyeceği yemeği almayacaktır. 

 Derslerin sona erdiği saat ile 17.00 saatleri arasında öğrencilerimiz yatakhanelerinde 
dinlenebilir, televizyon izleyebilir, spor yapabilirler, ders çalışabilirler. Söz konusu bu durum 
akşam etüdünden sonra da geçerlidir. 

 Akşam yemeği 18.00–19.00 arasıdır. Yemeğe zamanında gelmeyene yemek verilmez. 
 Etüt saatleri 17.00–18.00, 19.30- 21.00’dir. 
 Bütün öğrencilerimiz etüde katılmak zorundadır. Etütler tıpkı ders gibidir. Sessizlik, verimlilik 

temel esastır. Etüde katılmamak ve sessizliğin bozulması disiplin işlemi gerektirecektir.  
 Etütlerde telefon, radyo, mp3 çalar bulundurulmayacak, müzik dinlenmeyecektir.  
 21.00–23.00 saatleri arasında öğrencilerimiz serbest kalırlar. Yatış hazırlıkları ve temizlik, 

yapılabilir. Saat 22.00-23:00’arasında yoklama alınacak 23:00’da kesin ve tam zamanında 
yatakhane kapıları kapanacak ışıklar söndürülecektir. Toplu yaşamada en önemli kural 
birliktelik ve düzenliliktir. Saat 20:00’dan sonra pansiyona giriş yapma, izinsiz olarak 
pansiyonu terk etme, hava karardıktan sonra pansiyondan gitmek kesin olarak yasaktır. Bu 
konuda izin verilmeyecek ve cezai işlem uygulanacaktır.  

 Yatakhanelerimizde temizlik ve düzenlilik en temel sorumluluğumuz olmalıdır. Her öğrenci 
kendisine ait numaralardaki dolap ve yatakları kullanacaktır. Dolap ve yatakların yerleri 
değiştirilmeyecektir. Ortada hiçbir eşya bırakılamaz, her şey yerinde ve düzenli olmalıdır. 
Ortada bırakılan bütün eşyalar her sabah toplanacaktır.  

 Dolaplarda, pansiyonda bulundurulması yasak olan (Resim, siyasi yayın, sigara, bağımlılık 
yapan zararlı maddeler, kesici aletler v.s) malzemeler bulundurulmayacaktır.  

 Dolapların içerisi düzenli olup yiyecek malzemesi konulmayacaktır.  
 Pansiyona ait tüm araç gereçler en iyi şekilde kullanılacak, asla zarar verilmeyecek, verilen 

zararlar öğrenci tarafından ödenecek ve öğrenciye disiplin işlemi uygulanacaktır.  
 Pansiyon içinde ve dışında kavga etmek, grup kavgası yapmak, baskı grubu oluşturmak 

kesinlikle yasak olup, bunları yapanlar hakkında adli ve disiplin soruşturması yapılacaktır.  
 Pansiyonda hiçbir öğrenci yatakhane ve yemekhaneye misafir getiremez ve pansiyon 

binasında yatılı öğrencilerden başkası kalamaz.  
 İzinsiz olarak hiçbir öğrenci pansiyondan ayrılamaz, dışarıda kalamaz.  
 Hafta sonu evine gidecek öğrenciler Çarşamba günü evci listesini buna gore doldurtacaklar 

ve Cuma saat 16.30’ dan Pazartesi saat 09.00’a kadar izinli sayılacaklardır. İzin almayan 
öğrenciler ve nöbetçi öğrenciler hafta sonu iznine gitmeyeceklerdir.  

 Her öğrenci yatakhane giriş merdiveninde ayakkabısını çıkarıp, ayakkabı dolabına koyacak,  
kendi terliğini giyecek, yatakhane içinde terlik ile dolaşacaklardır.Lavabolar için de ayrı terlik 
kullanılacaktır. 

 Tuvaletlere girilirken kesinlikle tuvalet terliği kullanılacak, tuvalet terlikleri kullanım alanı dışına 
çıkarılmayacaktır.  
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