
 

KURALLAR VE UYGULAMALAR  

Cam Ocag ̆ı Vakfı’nın cam gibi huzurlu ortamına hos ̧geldiniz! Size 
sundug ̆umuz uyarı, bilgi ve o ̈nlemler sizin can ve cam gu ̈venlig ̆iniz ici̧ndir. 
Uyarı ve kurallarımıza go ̈sterdig ̆iniz o ̈zen ici̧n si̧mdiden tesȩkku ̈r ederiz. 
Eg ̆itmen, asistan ve o ̈g ̆renciler ici̧n Cam Ocag ̆ı’nda kalacakları do ̈nemi 
kapsayan ferdi kaza sigortası yapılmısţır.  

EG ̆I ̇TI ̇M DÜZENİ VE GENEL BİLGILER  

• Cam Ocag ̆ı’nda eg ̆itim 09:00-17:00 arasında yapılmaktadır. 	
• Cam Ocag ̆ı’nın tatil gu ̈nu ̈ Cumartesidir. 	
• Ato ̈lyeler sadece Salı ve Persȩmbe aksa̧mları 22:00’ye kadar 	

kullanılabilir. (Ayrıntılı bilgi ici̧n bkz. Ato ̈lye sayfaları) 	

• Kursa katılan her o ̈g ̆rencinin, ders saatlerine uymaya o ̈zen 	

go ̈stermesi gerekmektedir. 	

• Cam Ocag ̆ı’nda ato ̈lye ca̧lısm̧aları Cumartesi haric ̧her gu ̈n 	

yapılmaktadır. Cumartesi gu ̈nu ̈ ici̧n bir sȩhir gezisi du ̈zenlenecektir. 	

• Eg ̆itimin son gu ̈nu ̈, geleneksel o ̈g ̆renci sergisi du ̈zenlenmektedir. 	

O ̈g ̆renciler bu sergiye misafir ca̧g ̆ırabilir. 	

• O ̈g ̆renciler, kayıtlı bulundukları dersin dısı̧nda basķa bir derse 	

katılamaz ancak eg ̆itmenler ve o ̈g ̆renciler ortak karar alarak bir gu ̈n 
ici̧n o ̈g ̆renci deg ̆isi̧mi yapabilirler. 	

Eg ̆itim Sorumlusu I ̇kbal Oz̈pınar bu konuda mutlaka 
bilgilendirilmelidir. 	

• Okul binasında sigara ve alkol tu ̈ketimi kesinlikle yasaktır. 	



• Okul zaman zaman basın mensupları tarafından ziyaret edilmekte 	

ve dersin akısı̧ bozulmadan fotog ̆raf/video cȩkimi ve ro ̈portajlar 
yapılabilmektedir. 	

• O ̈g ̆rencilerin kisi̧sel olarak co̧ ̈zemeyecekleri sorunlarını ve 
sorularını do ̈nem asistanına iletmeleri gerekmektedir. Bu 
arkadası̧mız gerekli birimlerle bag ̆lantı kurarak size yardımcı 
olacaktır. Do ̈nem asistanı arkadasļarımız go ̈nu ̈llu ̈ ca̧lısm̧akta ve 
konuklarımızın Cam Ocag ̆ı’nda mutlu olmaları ici̧n ellerinden geleni 
yapmaktadırlar. Onların da Cam Ocag ̆ı’ndan mutlu ayrılmaları ici̧n 
bize yardımcı olacag ̆ınıza inanıyoruz. 	

KU ̈TU ̈PHANE VE TOPLANTI ODASI 	

• Ku ̈tu ̈phane saat 11:00-13:00 ve 16:00-17:00 arasında kullanıma 
acı̧ktır. Kitap alacakların do ̈nem asistanlarından yardım istemesi 
gerekmektedir. 	

• Kitaplar, imza karsı̧lıg ̆ında o ̈g ̆renciye verilir ve imza karsı̧lıg ̆ı geri 
alınır. 	

• O ̈g ̆renciler ku ̈tu ̈phaneyi gu ̈n ici̧nde, mesai saatleri ici̧nde 
kullanabilir. 	

• Kitap almak ve aldıg ̆ınız kitabı iade etmek istedig ̆iniz takdirde lu ̈tfen 
do ̈nem asistanını bilgilendiriniz. 	

• Kitaplar ku ̈tu ̈phane ve kampu ̈s dısı̧na cı̧kartılamaz. 	
• Kitapların kaybolması durumunda, kaybolan kitabın / kitapların 	

temin bedeli, kitabı / kitapları o ̈du ̈nc ̧alan kisi̧den tahsil edilecektir. 	

YEMEKHANE 	

•	Yemek Saatleri 
o Kahvaltı : 07:30 – 08:30 
o O ̈g ̆len Yemeg ̆i : 12:00 – 13:00  

o Aksa̧m Yemeg ̆i : 18:30 – 19:30 	

•	Ismarlanan yemek sayısı o ̈g ̆renci, o ̈g ̆retmen ve ca̧lısa̧n sayısıyla sınırlı 
oldug ̆undan asa̧g ̆ıdaki durumlarda lu ̈tfen bir gu ̈n o ̈nceden do ̈nem 
sorumlusuna haber veriniz;  

• - O ̈g ̆le ya da aksa̧m yemeg ̆ine misafiriniz olacaksa, 	
• - Cam Ocag ̆ı’nda sabah kahvaltı alacaksanız ve aksa̧m 	



yemeg ̆ine kalacaksanız (okulda konaklamayan o ̈g ̆renciler ici̧n), 	

• - Cam Ocag ̆ı’nda o ̈g ̆le ya da aksa̧m yemeg ̆ine katılmayacaksanız 
(okulda konaklayan o ̈g ̆renciler ici̧n) 	

• Ek kahvaltı u ̈creti kisi̧ bası̧ 25TL’dir. Ek yemek u ̈creti kisi̧bası̧ 
25TL’dir. 	

•	Cam Ocag ̆ı’nda yemek hizmetleri bir catering firması tarafından 
karsı̧lanmaktadır. Dolayısıyla, ato ̈lye katılımcılarının ve eg ̆itmenlerin, 
Cam Ocag ̆ı’nda eg ̆itime basļamadan o ̈nce eg ̆er var ise yemek tercihlerini 
( Vejeteryan, Yemek Alerjisi vb. ) sorumlulara bildirmeleri gerekmektedir.  

YU ̈ZME HAVUZU  

• Yu ̈zme havuzu 07:00 – 21: 00 saatleri arasında kullanıma acı̧ktır. 	
• Gu ̈venlik nedeniyle 21:00’den sonra havuz girmek kesinlikle 

yasaktır. 	
• Lu ̈tfen havuza girmeden o ̈nce dus ̧alınız ve bone takınız. 	
• Havuzda su seviyesi 140 cm’dir ve havuza atlamak 	

kesinlikle yasaktır. 	

• Lu ̈tfen havuz bo ̈lgesine ayakkabı ile girmeyiniz. 	
• Lu ̈tfen okulun dig ̆er bo ̈lu ̈mlerinde mayo ile dolasm̧ayınız. 	
• Lu ̈tfen havuza, okul yapısına uygun olmayan bir mayoyla 	

girmeyiniz. 	

• Misafirleriniz u ̈cret karsı̧lıg ̆ında havuzdan faydalanabilirler. 	

Lu ̈tfen havuzun o gu ̈n ici̧n uygun olup olmadıg ̆ını o ̈g ̆renmek ve 
rezervasyon yaptırmak ici̧n do ̈nem sorumlusuna danısı̧nız. Eg ̆itmen 
ve o ̈g ̆rencilerin misafirleri ici̧n gu ̈nlu ̈k havuz kullanım u ̈creti kisi̧bası̧ 
50 TL’dir. 	

DI ̇G ̆ER I ̇HTI ̇YAC ̧LAR  

• O ̈g ̆renciler fotokopi makinesini u ̈cret karsı̧lıg ̆ında kullanabilirler. 
Fotokopi cȩkecek bir go ̈revli olmadıg ̆ından, o ̈g ̆renciler fotokopilerini 
kendileri cȩkmektedirler. Fotokopi u ̈creti 50kurus/̧sayfa’dır. 
Fotokopi ici̧n o ̈demenin kullanımdan hemen sonra danısm̧aya 
iletmesi gerekmektedir. 	



• O ̈deme ve para deg ̆isi̧mi ile ilgili isļemler muhasebe bo ̈lu ̈mu ̈nde 
yapılmaktadır. Para deg ̆isi̧mi ici̧n ilgili birime bir gu ̈n o ̈nceden 
basv̧urulması gerekmektedir. Muhasebe bo ̈lu ̈mu ̈ sorumlusu Beyza 
Oraklıbel ’dir. 	

• Vakıf telefonları sadece vakıf personeli tarafından kullanılabilir. 
Lu ̈tfen telefon kullanımı ici̧n danısm̧adan yardım isteyiniz. 
Belirlenen bedelin go ̈ru ̈sm̧eden hemen sonra sorumlu kisi̧ye 
iletilmesi gerekmektedir. 	

• O ̈g ̆renciler paketlerini kargo ile go ̈nderme konusunda Cam 
Ocag ̆ı’ndan yardım alabilir ve okuldan paketleme malzemesi satın 
alabilirler fakat kampu ̈sten ayrılmadan o ̈nce bu isļemlerin 
tamamlanmıs ̧olması gerekmektedir. Detaylar ici̧n lu ̈tfen I ̇kbal 
O ̈zpınar ile go ̈ru ̈su̧ ̈nu ̈z. 	

KONAKLAMA VE SUNULAN OLANAKLAR 	

• Konaklama binası ve sag ̆lanan dig ̆er olanaklarla ilgili soru ve 
sorunları mesai saatleri ici̧nde do ̈nem asistanına iletebilirsiniz. 
Lu ̈tfen yalnız acil durumlarda gece ekibinden yardım isteyiniz. 
(155) 	

• I ̇lk gu ̈n tu ̈m o ̈g ̆rencilerin kimlik bilgilerini danısm̧aya bildirmeleri ve 
konaklayan o ̈g ̆rencilerin oda anahtarlarını teslim almaları 
gerekmektedir. Do ̈nem sonunda o ̈g ̆rencilerin anahtarlarını yine 
danısm̧aya teslim etmesi gerekmektedir. 	

• Odalar haftada iki gu ̈n temizlenmektedir. (Pazartesi-Persȩmbe) 	
• Cam Ocag ̆ı, konaklama yapacaklara havlu ve ca̧rsa̧f temin 	

etmektedir. 	

• Havlular ve ca̧rsa̧flar haftada bir kez deg ̆isţirilmektedir. Daha 	

fazlasına ihtiyacınız oldug ̆unda go ̈revli personelden isteyebilirsiniz. 	

• C ̧o ̈p sepetleri ve su sebilleri her gu ̈n kontrol edilmektedir. Gerekirse 	

suyunuzu konaklama binasında bulunan su sebilinden de 	

doldurabilirsiniz. 	

• Odalarda 24 saat sıcak su bulunmaktadır. 	
• Odalarda televizyon yoktur. Agora’da televizyon izleyebilirsiniz. 	



• I ̇nternet bag ̆lantısı (Wifi) Agora’da bulunmaktadır. Guest wifi isimli 
sunucuya si̧fresiz olarak bag ̆lanabilirsiniz. 	

• Kampu ̈sten karsı̧layamadıg ̆ınız yiyecek / icȩcek vb. ihtiyacļarınızı 
10 dk. yu ̈ru ̈me mesafesinde ki O$ g ̆u ̈mce Ko ̈yu ̈ bakkalından temin 
edebilirsiniz. 	

• O ̈g ̆renciler bos ̧oda varsa eg ̆itim do ̈nemi bittikten sonra gu ̈nlu ̈k 
konaklama bedelini o ̈deyerek kampu ̈ste kalabilirler. 	

• Kampu ̈ste kalmayan o ̈g ̆renciler bos ̧oda varsa konaklama 
binasında kalabilirler.Bu konuyla ilgili talebiniz varsa lu ̈tfen do ̈nem 
asistanını bilgilendiriniz.  

• Konaklama binasındaki ku ̈cu̧ ̈k mutfak, yemekhanedeki genel 
yemek saatleri dısı̧nda kampu ̈ste konaklayanların ihtiyacļarı ici̧n 
kullanılmaktadır. Lu ̈tfen mutfakta isi̧niz bittikten sonra mutfag ̆ı temiz 
bırakınız. 	

• Yemekhanedeki mutfak ve buzdolabı sadece mutfak go ̈revlilerinin 
kullanımı ici̧ndir. Lu ̈tfen ihtiyacınız varsa konaklama binasındaki 
buzdolabını kullanınız. 	

• Yemekhaneden odalara yemek go ̈tu ̈ru ̈lmesi ve odalarda acı̧kta 
yemek bulundurulması yasaktır. 	

• Odalarda bulunan hicb̧ir esy̧a oda dısı̧na cı̧kartılmamalıdır. (C ̧arsa̧f, 
yastık, battaniye, havlu....) 	

• Odalardan gu ̈n ici̧nde ayrılırken elektrik, klima ve suyun kapalı 
oldug ̆undan emin olunmalıdır. 	

• Konaklama binasındaki ca̧ması̧r makinesi ve u ̈tu ̈ misafirler 
tarafından kullanılabilmektedir. C ̧aması̧r makinesinin kullanım 
talimatı u ̈zerinde yer almaktadır. 	

• O ̈g ̆rencilerimiz spor aletleri, bilardo ve dig ̆er sosyal olanaklarından 
u ̈cretsiz olarak yararlanabilirler. Gerekli malzemeleri Agora’daki 
dolaptan temin edebilirler; tu ̈m malzemeler kullanımı bittikten sonra 
yerine kaldırılmalıdır. 	

• Ders saatleri dısı̧nda o ̈g ̆renciler komsu̧ evleri rahatsız etmemek 
kaydıyla cȩsi̧tli etkinlikler du ̈zenleyebilirler. Okul dısı̧nda neler 
yapılabileceg ̆i konusunda do ̈nem asistanından bilgi alabilirsiniz. 
O ̈nceden organizasyon ve rezervasyon gerektiren etkinliklerde, her 
sınıftan bir temsilcinin katılımcı sayısı belirlemesi ve do ̈nem 
asistanına bir gu ̈n o ̈nceden kisi̧ sayısıyla birlikte u ̈cretin iletilmesi 
gerekmektedir. 	

• Dinlenen ve uyuyan o ̈g ̆rencilerin rahatsız olmaması ici̧n 
yatakhanelerde saat 22:00’den sonra gu ̈ru ̈ltu ̈ yapılmaması 
gerekmektedir. 	



• Eg ̆er o ̈g ̆renciler bir gece sȩhirde konaklamak isterlerse, okul bu 
konuda hizmet veremedig ̆inden, farklı bir yerde kalmak isteyen 
o ̈g ̆rencilerin, otel arasţırmasını ve rezervasyonunu kendileri 
yapmaları gerekmektedir. 	

• Okuldan sȩhre ulası̧m sadece toplu tası̧ma aracļarıyla 
yapılabilmektedir. Otobu ̈s saatleri danısm̧a panosunda yer 
almaktadır. I ̇stenirse arac ̧kiralamak mu ̈mku ̈ndu ̈r. 	

SAG ̆LIK 	

• Cam Ocag ̆ı’nda ilk yardım dolapları bulunmaktadır. 	
• Cam Ocag ̆ı’nda konaklayacakların kullandıkları ilacļarı (astım, alerji 	

vs.) ve kisi̧sel temizlik malzemelerini yanlarında getirmeleri 	

gerekmektedir. 	

• Cam Ocag ̆ı’nda eg ̆itime katılan tu ̈m eg ̆itmenler ve katılımcılar olası 	

bir kazaya karsı̧ sigortalanmaktadır. 	

• I ̇lk yardım konusunda Cam Ocag ̆ı ilk yardım eg ̆itimli personelden 	

basķa kimse mu ̈dahale yetkisine sahip deg ̆ildir. 	

ATO ̈LYE DU ̈ZENI ̇ VE KURALLARI  

Genel Kurallar  

• Cam Ocag ̆ı’ndaki ato ̈lyelerden I ̇kbal O ̈zpınar sorumludur ancak 
o ̈g ̆rencilerin ato ̈lyelerle ilgili soru ve sorunlarını eg ̆itim asistanı ve 
do ̈nem asistanına iletmeleri gerekmektedir. 	

• Lu ̈tfen tu ̈m ato ̈lyelerdeki uyarı notlarını dikkatlice okuyunuz. 	
• Ato ̈lyelere yiyecek ve icȩcekle girilmesi kesinlikle yasaktır. 	
• Eg ̆itmenler ve ustalar tarafından yapılan tu ̈m parca̧lar (demo 	

sırasında yapılan parca̧lar da dahil) okulda saklanmaktadır. Bu 
eserlerin deg ̆erine ve hocaların verdig ̆i emeg ̆e go ̈sterdig ̆iniz saygı 
ici̧n tesȩkku ̈r ederiz. 	

• Ders sırasında kullanılacak malzeme ve aletlerin o ̈nemli bir kısmı 
Cam Ocag ̆ı tarafından sag ̆lanmaktadır ve kaydı tutulmaktadır. TU ̈M 
ALETLER EG ̆I ̇TI ̇M DO ̈NEMI ̇ BI ̇TMEDEN ATO ̈LYELERE I ̇ADE 



EDI ̇LMELI ̇DI ̇R. Maske, go ̈zlu ̈k, eldiven ve o ̈nlu ̈k gibi kisi̧sel esy̧alar 
okulumuzdan u ̈cret karsı̧lıg ̆ı temin edilebilir. 	

• Bazı malzemeler sadece go ̈steri ve deneme amacļı 
kullanılmaktadır. Cam ve malzeme miktarı, okul ve eg ̆itmen 
tarafından belirlenen projelerle sınırlıdır. O ̈g ̆renciler ihtiyac ̧
duydukları ek malzeme ve aletleri okulun stog ̆unda mevcutsa satın 
alabilirler. 	

• Ato ̈lyelerde kullanılan cam ve dig ̆er malzemelerin miktarı, 
eg ̆itmenler ya da asistanlar tarafından okul istatistikleri ici̧n not 
edilmektedir. 	

• Ato ̈lyelerdeki bazı aletler o ̈g ̆renciler tarafından ortak 
kullanılmaktadır. 	

• Tu ̈m ato ̈lyeler, Salı ve Persȩmbe dısı̧nda hergu ̈n saat 17:30’da 
kilitlenmektedir. Hergu ̈n 17:00 – 17:30 arası o ̈g ̆renciler ato ̈lye 
temizlig ̆i yapmak zorundadırlar. Gece go ̈revlilerinin ato ̈lyeleri acm̧a 
yetkisi olmadıg ̆ından lu ̈tfen bu konuda talepte bulunmayınız. 	

• Sınıflara ait alet ve donanımı dig ̆er ato ̈lyelere go ̈tu ̈rmeyiniz. Tu ̈m 
aletler ait oldukları ato ̈lyeye go ̈re etiketlidir. Lu ̈tfen bu etiketlere 
dikkat ediniz. 	

• Sorumlu kisi̧ye sormadan dig ̆er ato ̈lyelerden alet ve malzeme 
almayınız. 	

• Kullanımını bilmedig ̆iniz alet ve makineleri yetkili kisi̧ye 
danısm̧adan kullanmayınız. 	

• Sınıflarda ca̧lısı̧rken, sınıf ve malzeme temizlig ̆ine dikkat ediniz. 	
• Lu ̈tfen camı ve geri do ̈nu ̈su̧ ̈mlu ̈ malzemeleri belirtilen o ̈zel co̧ ̈p 	

kutularına atınız. 	

• Sınıflarda ca̧lısı̧rken saat ve takılarınızı cı̧karınız. 	
• Sınıftan cı̧karken kullandıg ̆ınız tu ̈m ekipman ve malzemeleri 	

yerlerine geri koyunuz. 	

• Bos ̧yere enerji tu ̈ketimi konusunda lu ̈tfen hassas davranınız, 
okulumuzun en bu ̈yu ̈k gideri enerjidir. 	

• O ̈g ̆rencilerin her eg ̆itim do ̈neminin sonunda ca̧lısţıkları ato ̈lyelerde 
genel temizlik yapmaları gerekmektedir. Eg ̆itim do ̈neminden sonra 
sınıfta bırakılan tu ̈m isļer Cam Ocag ̆ı’na aittir. 	

• O ̈g ̆renciler paketlerini kargo ile go ̈nderme konusunda Cam 
Ocag ̆ı’ndan yardım alabilirler ve okuldan paketleme malzemesi 
satın alabilirler, fakat kampu ̈sten ayrılmadan o ̈nce bu isļemlerin 



tamamlanmıs ̧olması gerekmektedir. Detaylar ici̧n lu ̈tfen I ̇kbal 
O ̈zpınar ile go ̈ru ̈su̧ ̈nu ̈z. 	

Sıcak Cam Ato ̈lyesi 	

Sıcak cam ato ̈lyesi, eg ̆itim ve u ̈retim tarafından ortak 
kullanılmaktadır. U ̈retimimizin aksamaması ici̧n o ̈g ̆rencilerimizin 
ustalardan herhangi bir yardım talebinde bulunmamaları gerekir. 	

• Sıcak cam ato ̈lyesinde eg ̆itim, 09:00-17:00 saatleri arasında 
yapılmaktadır. 	

• Teorik dersler istenildig ̆i ve uygunluk durumu o ̈nceden kontrol 
edilmek kosu̧luyla, ato ̈lye yerine toplantı odasında 
gercȩklesţirilebilir. 	

• Sıcak cam ato ̈lyesi o ̈g ̆rencileri Salı ve Persȩmbe gu ̈nleri 22:00’ye 
kadar tek basļarına olmamak kaydıyla O ̈g ̆renci Sog ̆uk Cam 
ato ̈lyesini kullanabilirler. 	

• Sıcak cam ile ilgili eg ̆itim ve deneyimi olmayan o ̈g ̆renciler, 
eg ̆itmenlerinin yo ̈nlendirmeleri haricindeki isļemlerden kacı̧nmalıdır. 	

• Sıcak cam ato ̈lyesindeki her tezgahta masa̧, cımbız, sap kesme 
makası, ag ̆ız makası, u ̈fleme cu̧bug ̆u, tahta ve u ̈c ̧boy tahta kepcȩ 
gibi bazı demirbas ̧aletler bulunmaktadır. Lu ̈tfen tezgahlara ait bu 
aletlerin yerlerini deg ̆isţirmeyiniz. 	

• Sıcak cam ato ̈lyesine I ̇S ̧I ̇ OLMAYAN GI ̇REMEZ! 	
• Tromellerin ısınma su ̈resi 15 dakikadır. Tromellerin ca̧lısm̧aya 	

basļanmadan sadece 15 dakika evvel yanmasına o ̈zen go ̈steriniz, 
o ̈g ̆le tatilinde tromelleri mutlaka kapatınız. Tromelleri sadece 
eg ̆itmenler, asistanlar veya ustalar acı̧p kapatabilir. 	

• O ̈g ̆rencilerin yanlarında koruyucu go ̈zlu ̈k (gu ̈nes ̧go ̈zlu ̈g ̆u ̈) ve kevlar 
kumas ̧eldiven getirmeleri beklenmektedir. Go ̈zlu ̈g ̆e ihtiyacınız 
varsa lu ̈tfen do ̈nem asistanına danısı̧nız. 	

• O ̈g ̆rencilerin sıcak camda ca̧lısı̧rken uzun pantolon, pamuklu t-shirt, 
kolluk, kapalı ayakkabı giymeleri o ̈nerilmektedir. 	

• Tu ̈m o ̈g ̆renciler okul binasındaki dusļardan yararlanabilirler. 	
• Sıcak camda renkli cam kullanımı ek u ̈crete tabidir. Renkli cam (frit, 	

toz veya rubin) almak istedig ̆iniz takdirde u ̈retim sorumlusu 
bilgilendirilip gerekli form doldurulmalıdır. 	

O ̈g ̆renci Finisajı (Sog ̆uk Cam Ato ̈lyesi) 	



O ̈g ̆rencilerin kullanableceg ̆i o ̈g ̆renci finisajı bulunmaktadır. 
U ̈retimimizin aksamaması ici̧n o ̈g ̆rencilerimizin ustalardan herhangi 
bir yardım talebinde bulunmamaları gerekir. 	

• Finisaj (sog ̆uk cam) ato ̈lyesinde eg ̆itim, 09:00-17:00 saatleri 
arasında yapılmaktadır. 	

• Teorik dersler istenildig ̆i ve uygunluk durumu o ̈nceden kontrol 
edilmek kosu̧luyla, ato ̈lye yerine toplantı odasında 
gercȩklesţirilebilir. 	

• Finisaj ato ̈lyesi Salı ve Persȩmbe gu ̈nleri 22:00’ye kadar 
kullanılabilir. Kumlama ato ̈lyesi komsu̧lardan aldıg ̆ımız si̧kayetler 
nedeniyle 17:00’den sonra kesinlikle kullanılmamaktadır. 	

• Finisaj bo ̈lu ̈mu ̈ sadece o ̈g ̆retmen ve T A ’ lerin kontrolu ̈nde 
kullanılabilir. Basļangıc ̧seviyesindeki o ̈g ̆rencilerin yetkili kisi̧nin 
go ̈zetimi olmadan finisaj bo ̈lu ̈mu ̈nde ca̧lısm̧aları yasaktır. 	

• Finisaj aletlerini kullanımı sırasında eldiven, go ̈zlu ̈k, musa̧mba 
o ̈nlu ̈k ve ıslak zemine uygun ayakkabı giyilmesi gerekmektedir 	

• Lu ̈tfen sa̧pka takınız ve sacı̧nızı yukardan toplayınız. 	
• Lu ̈tfen suyu acm̧adan makineleri ca̧lısţırmayınız ve makineler 	

tamamen durmadan bası̧ndan ayrılmayınız. 	

• Kumlama ato ̈lyesini kullanırken lu ̈tfen yazılı numaraları takip ediniz. 	
• O ̈g ̆renciler sog ̆uk cam ihtiyacļarı ile ilgili ile u ̈retim sorumlusu ile 	

go ̈ru ̈sm̧elidir, bu tu ̈r isļerden isçi̧lik u ̈creti alınmaktadır. 	

• Finisaj konusunda deneyimi olmayan o ̈g ̆rencilerin ekipmanları 	

kullanmaları tehlikeli ve yasaktır. 	

Boncuk ve Alevle C ̧alısm̧a Ato ̈lyesi  

• Boncuk ato ̈lyesinde eg ̆itim 09:00-17:00 saatleri arasında 
yapılmaktadır. O ̈g ̆renciler isterlerse Salı ve Persȩmbe aksa̧mları 
22:00’ye kadar ato ̈lyede gece ca̧lısm̧ası yapılabilir. 	

• Lu ̈tfen ca̧lısm̧anızı bitirdig ̆inizde oksijen ve gazı kapatmayı 
unutmayınız. 	

• O ̈g ̆rencilerin yanlarında koruyucu go ̈zlu ̈k (didymum camlı) 
getirmeleri beklenmektedir. 	

• O ̈g ̆rencilerden kullandıkları mandrelleri kendilerinin hazırlamaları 
beklenmektedir. 	



• Cam cu̧buklar daha o ̈nceden o ̈g ̆renciler ici̧n hazırlanmıs ̧olan 
paketteki miktarlarla sınırlıdır. Bunlar dısı̧nda malzeme dolabından 
u ̈cret karsı̧lıg ̆ı cam satın alınabilir. 	

• Katılımcılara, eg ̆itmen ve Cam Ocag ̆ı’nın belirledig ̆i miktarda cam 
verilmektedir. Renk deg ̆isi̧mi yapılamaz. 	

Fu ̈zyon ve Kalıpla S ̧ekillendirme Ato ̈lyeleri 	

• Fu ̈zyon ato ̈lyesinde eg ̆itim 09:00-17:00 saatleri arasında 
yapılmaktadır. Ancak, o ̈g ̆renciler isterlerse Salı ve Persȩmbe 
aksa̧mları 22:00’ye ca̧lısa̧bilirler. 	

• Her o ̈g ̆renciye cam kesme alet seti kayıtla verilmektedir. 	
• Lu ̈tfen cam keserken koruyucu go ̈zlu ̈k kullanınız. 	
• Lu ̈tfen bu ̈yu ̈k boy cam plaka tası̧rken eldiven takınız. 	
• Lu ̈tfen tasļama (rodaj) makinesini kullanırken, haznede 1⁄2 cm 	

derinlig ̆inde su ve su ̈nger oldug ̆undan emin olunuz. 	

• Kullanmadıg ̆ınız cam ve aletleri lu ̈tfen yerlerine koyunuz. 	
• Silika, alcı̧, elyaf ve yalıtım malzemeleri ile ca̧lısı̧rken eldiven ve 	

maske kullanınız. 	

• O ̈g ̆rencilerden kendi eldivenlerini, go ̈zlu ̈klerini ve iyi kalite ci̧ft filtreli 	

maskelerini getirmeleri beklenmektedir. 	

• Elyaf ve yalıtım malzemelerinin cilde temas etmesi durumunda bol 	

sabunlu suyla yıkayınız. 	

• Lu ̈tfen lavaboya alcı̧ atmayınız; atık alcı̧yı co̧ ̈p kutusuna atınız. 	
• Alcı̧ ve elyaf gibi tozlu malzemeler sadece fırın ve kalıpla 	

sȩkillendirme ato ̈lyelerinde kullanılabilir. Bu malzemeleri fu ̈zyon ve 
basķa ato ̈lyelere sokmayınız. 	

• Ato ̈lye ca̧lısm̧ası su ̈resince, eg ̆itmen ve Cam Ocag ̆ı’nın belirledig ̆i 
metrekarede cam kullanılacaktır. Her o ̈g ̆rencinin esi̧t miktarda cam 
kullanması gerekmektedir. 	

Fırınlar 	



• Fırınlar yalnız ato ̈lyeler sorumlusu, eg ̆itmenlerin ve TA lerin 
go ̈zetiminde ca̧lısţırılmaktadır. Yetkili kisi̧ler olmadan fırınların 
ca̧lısţırılması kesinlikle yasaktır. 	

• Ato ̈lyeler sorumluları ya da eg ̆itmenler istedig ̆iniz fırınlama 
programlarını bos ̧olan program numaraları altına kaydedebilir. 	

• Lu ̈tfen fırın ca̧lısı̧rken mu ̈dahale etmeyiniz ve go ̈zetleme delig ̆ine 
co̧k yakından bakmayınız. 	

• Lu ̈tfen ayırıcı serperken ve temizlerken maske takınız. 	
• Fırın yerlesţirirken zemine zarar vermemeye dikkat ediniz. 	
• Fu ̈zyon kalıplarını kullanırken lu ̈tfen dikkatli olunuz. Bu kalıplar 	

o ̈zellikle rafta u ̈st u ̈ste konarken oldukca̧ kırılgandır. 	

Metal ve Elektrik Ato ̈lyeleri 	

• Bu ato ̈lyere o ̈g ̆rencilerin girmesi yasaktır. 	
• O ̈g ̆renciler, isļeriyle ilgili metal konstru ̈ksyon veya elektrik aksamı 	

gibi ihtiyacļarı ici̧n ato ̈lyeler sorumlusu ile go ̈ru ̈sm̧elidir. 	

• Bu tu ̈r isļerden ayrıca isçi̧lik ve malzeme u ̈creti alınmaktadır. 	
• Metal ato ̈lyesi, metal eg ̆itimi sırasında kullanılabilinir. 	

 


