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PANSİYON KURALLARI 
 

 Pansiyon zaman çizelgesine kesinlikle uyulacaktır. 

 Yataklar düzeltilmiş vaziyette bulundurulacaktır ve odalarda çöp bırakılmayacaktır. 

 Etütlerde her ne şekilde olursa olsun müzik çalınmayacak, telefonla oynanmayacak ve yatak kıyafetiyle 

bulunulmayacaktır. 

 Etüt süresince her öğrenci kendi etüt salonunda ve kendine ayrılan sırada bulunacaktır. 

 Bıçak, çatal, kaşık, bardak, tabak gibi yemekhane demirbaş eşyaları pansiyona getirilmeyecektir. 

 Yemekhanede verilen yemek ve meyveler de dahil pansiyon odalarına yiyecek, içecek çıkarılmayacaktır 

(Revirdeki öğrenciler hariç). 

 Okulun elektrik ve sıhhi tesisat sistemiyle (tamir amacıyla da olsa) oynanmayacak, zorunluluk halinde 

sorumlu ve yetkili kişilere anında bilgi verilecektir. 

 Özellikle odalarda ısıtıcı, ocak, kettle vb. gibi elektrikli araçlar kullanılmayacaktır. Tespiti edilenler 

toplanacaktır. 

 Tuvalet ve banyoların temizliğine dikkat edilecektir. Bornoz, havlu, şampuan gibi banyo da kullanılan araç 

gereçler banyo dışına çıkarılmayacaktır. 

 Çöpler veya atık maddeler yerlere ve bilhassa pencerelerden dışarıya atılmayacaktır. 

 Öğrenciler pansiyona geldikleri zaman eşyalarını dolaba yerleştirerek; valizlerini valiz odasına 

götüreceklerdir. 

 Pansiyonda; valiz ve dolapların içinde yiyecek/içecek bulundurulmayacaktır. 

 Pansiyonda; valiz ve dolapların içinde yasak yayın, yanıcı ve kesici aletler bulundurulmayacaktır.  

 Yat saatinden sonra kesinlikle başka odalara girilmeyecek, başkalarını rahatsız edecek hal ve hareketlerde 

bulunulmayacaktır. 

 Odada geçirilen zaman dışında herkesin ulaşabileceği yerlerde cep telefonu ve değerli eşya 

bulundurulmayacaktır. Kaybolması durumunda sorumluluk tamamen öğrencide olacaktır. 

 Cep telefonları ders ve etütlerde öğrencinin yanında bulundurulmayacaktır. Cep telefonları akşam etüt saatleri 

başlangıcında kapatılarak öğretmen masasında tutulacaktır. Uymayanların telefonları 1 (bir) hafta süreyle 

alıkonacaktır. 

 Derslik, mescid vb. eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü alanlarda cep telefonu, vb. iletişim araçları 

kullanılmayacaktır. Hafta içi her gün akşam 20.00’de pansiyon nöbetçi belletici öğretmenine cep telefonu 

cihazı teslim edilecek, bir sonraki sabah okula giderken öğrenci tarafından teslim alınacaktır. 

 Pansiyonun ve okulun elektrik ve su israfının önlenmesi için elektrik ve su kullanılmadığı durumlarda elektrik 

anahtarları ve musluklar kapalı konumda tutulacak, tuvalet, banyo ve lavabolar temiz ve düzenli 

kullanılacaktır. 

 Pansiyon ve okul binası ve tamamlayıcı kısımlardaki eşyalar özenle kullanılacaktır. Kasıt, ihmal ve kusur 

nedeniyle verilen zararlar ayrıca tazmin ettirilir. 

 Ders saatlerinde ve öğle aralarında pansiyon kapalı olduğundan bu saatler içerisinde herhangi bir şey almak 

için pansiyona izinsiz girilmeyecektir. 

 Pansiyon yatakhane kısmına ziyaretçi çıkarılmayacak, veli veya ziyaretçilerle okul girişinde, kantinde veya 

pansiyon yönetiminin tespit edeceği yerlerde görüşülecektir. Aykırı hareket edenler, yanında veli veya 

ziyaretçisi olduğu halde pansiyon içinde görülen öğrenciler sorumlu tutulacaktır. 

 Öğrenciler zaman çizelgesinde belirtilen saatlerde yemekhanede bulunmak zorundadırlar. 

 Öğrenciler yarıyıl ve uzun süreli tatillerde pansiyon odasını temiz ve düzenli bir şekilde bırakacaktır. 

 Öğrenciler okulda asılı bulunan pansiyon talimatnamesi, yangın talimatı ve ilgili her türlü kullanım 

talimatlarını okumak ve gerektiğinde uygulamakla görevlidirler. 

 Pansiyonla ilgili tüm hizmetler, okul yönetimince belirlenen pansiyon talimatnamesi hükümlerine göre 

yürütülür. 

 

Kurallar tüm öğrencilerimizin güvenliği, huzuru ve başarısı içindir.  Kurallara uyulmadığı takdirde 

gerekli adli ve idari yaptırımlar uygulanacaktır. 
 


