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T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 
ARDEŞEN TURİZM FAKÜLTESİ / ARDEŞEN MESLEK YÜKSEKOKULU 

BİLGİSAYAR LABORATUVARLARI, TURİZM UYGULAMA ALANLARI VE DERSLİKLERİ KULLANMA TALİMATI 

Amaç  

Fakültemiz/Meslek Yüksekokulumuz bilgisayar laboratuvarları, turizm uygulama alanları ve derslikleri öğ-
rencilerimize ders, ödev ve akademik amaçlı araştırma yapmaları amacıyla hizmete sunulmaktadır. Bilgisayar 
laboratuvarlarında, turizm uygulama alanlarında ve dersliklerde bulunan araç-gereç ve teçhizatın amacına uy-
gun biçimde kullanımını sağlamak amacıyla aşağıda belirlenen talimatlara ve bu alanların sorumluları tarafın-
dan yapılacak uyarılara uyulması gerekmektedir.  

Kapsam  

Fakültemiz/Meslek Yüksekokulumuz bilgisayar laboratuvarlarını, uygulama alanlarını ve dersliklerini kapsa-
maktadır.  

Sorumluluklar 

Bu talimatın uygulanmasından Fakültemiz/Meslek Yüksekokulumuz ilgili elemanları ve öğrencileri sorumlu-
dur.  

1. BİLGİSAYAR LABORATUVARI KULLANMA TALİMATI  

• Bilgisayar Laboratuvarları ders programına göre ayrılan saatlerde kullanılmalıdır.  

• Laboratuvarlar görevli personel tarafından ders programında belirtilen ders başlama saatinden 10 dk. önce 
açılmakta ve ders bitiminden 10 dk. sonra kapatılmaktadır. Gerekli hazırlıkların bu saatlere uygun olarak 
yapılmasına özen gösterilmelidir.   

• Ders saatleri dışında laboratuvar kullanım istekleri Ders Saati Dışında Laboratuvar Kullanım Çizelgesine 
kaydedilerek laboratuvar kullanımı görevli personel bilgisi dâhilinde yapılmaktadır (Bk. Ek-1). 

• Laboratuvar imkânları ve öğrenci sayıları göz önünde bulundurularak, her öğrencinin aynı bilgisayarı kul-
lanmasına özen gösterilmelidir. 

• Bilgisayarda bir arıza varsa, kurcalamadan dersin sorumlusuna haber verilmelidir. 

• Bilgisayar çalışırken bozulursa, koku gelmeye başlarsa bilgisayar acilen kapatılıp, sonra hemen dersin 
sorumlusuna haber verilmelidir.  

• Klavye tuşlarına kuvvetle basılmamalı, çok sayıda tuşa aynı anda basma denemeleri yapılmamalıdır.  

• Bilgisayarlarda oyun oynamak kesinlikle yasak olduğundan böyle bir teşebbüste bulunulmamalıdır.  

• Bilgisayarlarda her türlü ortamda (CD, Web vb.) film seyredilmesine, sesli bir biçimde müzik dinlenme-
sine ve bahis sitelerine girilmesine izin verilmemektedir. 

• Toplum genel ahlak kurallarına uymayan, salondaki diğer kullanıcıları rahatsız edici içerik barındırabile-
cek web sayfalarına girilmemeli ve diğer kullanıcılar rahatsız edilmemelidir. 

• Bilgisayarın kasası, monitörün kapağı, fare (mouse) veya yazıcının iç aksamı açılmamalıdır.  

• Laboratuvarda bulunan bilgisayarlar ortak erişime açık olduğu için kesinlikle kişisel veriler bulundurul-
mamalıdır.  

• Bilgisayarlara kişinin kendi e-posta adresi ve şifresi ile giriş yapılmalıdır. Başkasına ait e-posta ve şifre ile 
giriş yapmak suç teşkil etmektedir. 

• Bilgi güvenliğini tehdit edici, sertifikası ve ne olduğu bilinmeyen veya ders kapsamı dışında olan yazılım-
lar/programlar çalıştırılmamalıdır. Bilgisayarların yazılım ve donanımına zarar verilmemelidir.  

• Monitörün ve bilgisayarın havalandırma deliklerinin üzerine kitap koymak vb. şekillerde kapanmamasına 
dikkat edilmelidir.  
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• Laboratuvarda kullanılan masa, sandalye, koltuk vb. araç ve teçhizatlar düzenli bir şekilde kullanılmalıdır; 
laboratuvardan çıkılırken aynı düzen ve tertip içerisinde bırakılmalıdır. 

• Sandalyelere oturma biçimi hem görgü kurallarına hem de sağlık açısından uygun biçimde olmalıdır. San-
dalyede iki ayak yerde, sırt sandalyeye tam yaslanacak şekilde dik oturulmalıdır.  

• Laboratuvara kesinlikle yiyecek-içecek getirilmemelidir.  

• Laboratuvara, ayakkabılar çamurlu, eller kirli, üst-baş tozlu olarak girilmemelidir. 

• Bilgisayarlar, bağlantılarının tamam ve doğru olduğuna emin olunduğunda açılmalıdır.  

• Bilgisayar kapatılınca, 30 saniye beklemeden tekrar açılmamalıdır. 

• Reset (sıfırlama) düğmesine gereksiz yere basılmamalıdır.  

• Monitöre 30 cm’den daha yakından bakılmamalıdır.  

• Bilgisayar çalışırken monitör, mouse, klavye vb. aksesuarın kabloları çıkarılmamalı veya takılmamalıdır.  

• Programlardan çıkmadan bilgisayar resetlenmemeli (yeniden başlatılmamalı) veya kapatılmamalıdır. 

• Ders bitiminde bilgisayarlar kapatma kurallarına uygun olarak kapatılmalıdır.  

2. TURİZM UYGULAMA ALANLARI KULLANMA TALİMATI 

• Turizm ve gastronomi uygulama alanlarının ders dışı zamanlarda kilitli tutulması gerekmektedir. 

• Uygulama alanları demirbaşlarının belirli aralıklarla ders öğretim elemanları tarafından kontrolünün ya-
pılması gerekmektedir. 

• Uygulama derslerine giren öğretim elemanlarının, uygulama alanlarındaki materyallerin eksik ya da arızalı 
olma durumları ile karşılaştıklarında idareye ivedilikle bilgi vermesi gerekmektedir.  

• Uygulama alanlarının temizliğinin düzenli olarak yapılması gerekmektedir. 

• Turizm ve gastronomi uygulama alanlarının anahtarlarının sadece uygulama hocaları ve fakülte sekrete-
rinde bulunması gerekmektedir. 

• Uygulama alanlarının ders kapsamı ve etkinlikler dışında kullanılmaması gerekmektedir. 

• Ders kapsamı ve ders saati dışında uygulama alanlarının kullanılması durumda kullanacak kişilerin kayıt 
altına alınması gerekmektedir. 

• Dersliklerdeki ve uygulama alanlarındaki demirbaşların korunması ve dikkatli kullanılması konusunda 
öğrencilerin uyarılması ve yasal sorumluluklar konusunda bilgilendirilmesi gerekmektedir. 

• Derslik ve uygulama alanlarındaki ışıkların ve elektrikli cihazların (güç kaynakları) ders çıkışında kapa-
tılmasının sağlanması gerekmektedir. 

3. DERSLİKLERİ KULLANMA TALİMATI 

• Derslik kapılarında güncel ders programları her dönemin başında hazır tutulacaktır. 

• Ders aralarında ve ders sonlarında projektör cihazları kapalı tutulacaktır. 

• Sınıfların temizliği ve kontrolü düzenli bir şekilde yapılacaktır.  

• Gün sonlarında sınıflar kontrol edilecektir. 

• Sınav zamanlarında derslikler sadece belirtilen saatlerde açık tutulacaktır. 

• Kullanılmayan derslikler kapalı tutulacaktır. 

• Dersliklerde yiyecek ve içecek getirilmemesi gerekmektedir. 

• Ders ve sınav zamanlarında derslik koridorlarında gürültü yapılmaması sağlanmalıdır. 

• Dersliklerde yazı tahtalarının kullanılması durumunda öğretim elemanı tarafından dersin sonunda temiz 
bırakılması sağlanmalıdır. 

DEKANLIK/MÜDÜRLÜK 
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EK-1: 
T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 

ARDEŞEN TURİZM FAKÜLTESİ / ARDEŞEN MESLEK YÜKSEKOKULU 
DERS SAATİ DIŞINDA BİLGİSAYAR LABORATUVARI KULLANIM ÇİZELGESİ 

Kullanılacak Bilgisayar Laboratuvarı LAB-1     LAB-2     LAB-3  

Sn. Laboratuvar Kullananın Adı ve Soyadı Kullanım Amacını Belirtiniz Tarih Giriş Saati Çıkış Saati Gerekli İse Ek Açıklama 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

 


