
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                               
                   
 
 
 
 
 

 
UYULMASI GEREKEN YURT KURALLARI 

 
 1)  Yurda giriş saati en geç 24.00, Çıkış saati en erken 06.00’dır. 
 
2) Gece yurda dönülmeyecek ise evci çıkış formu doldurularak yurttan çıkılır.  
      Saat 22.30’dan sonra evci iznine müsaade edilmeyecektir. 

  
3) Yurda akraba, arkadaş veya herhangi bir yakını yatılı kabul edilemez. Ziyaretçiler kimlikleri alınarak     

ziyaret defterine kaydedilir, çıkışlarında kimlik iade edilir. Ziyaretler ziyaretçi bölümünde (ders çalışmak 
amaçlı ise etüd odasında) yapılır        
    

       4)  Kapalı alanlarda kesinlikle sigara içilmeyecektir. Sigara sadece açık alanlarda içilebilir. 
 

5) Yurtta alkollü içki bulundurmak veya yurda alkollü gelmek kesinlikle yasaktır. 
 

6) Yurda her tür yanıcı, parlayıcı, patlayıcı madde sokmak ve bulundurmak yasaktır. 
 

7) Odada alkol bulunması, sigara içilmesi vb. gibi durumlarda şahıs belirlenemez ise, odada bulunan herkes 
sorumlu sayılır. 

 
8) Hijyen ve temizlik için, odalara yemek çıkarılamaz. Kahvaltı, öğle ve akşam yemeği yemek salonunda 

yenir. 
 

9) Yurtta ve odalarda evcil hayvan bulundurulamaz. 
 

10) Oda düzeni kontrol edilecek, düzensiz bulunan odalara uyarı verilecektir. Gerekli görüldüğünde yurt 
müdürü tarafında odalarda ve dolaplarda (haberli – habersiz) arama yapılabilir.  

 
11) Yurt içinde ve odalarda diğer arkadaşları rahatsız olamaması için;  

               a) Oda ışıkları saat 00.30’da kalan öğrenciler tarafından kapatılacaktır. 
   b) Saat 24.00’ten sonra odalar arası ziyaret yapılmaz, televizyon odasında görüşülür. 
   c) Tv, Bilgisayar ve sesli aygıtlar kulaklık ile kullanılır. 
   d) Merdiven ve koridorlarda gürültü yapılmayacaktır. 

            Asıl olan; kendi özgürlüğünün başkasının özgürlüğünü kısıtlamamasına dikkat edilmesidir.  
 

12) Yangın emniyeti için odalarda saç kurutma makinesi haricinde yüksek voltaj gerektiren (su ısıtıcısı, ütü, 
kahve makinası vb.) elektrikli cihazlar bulundurulmayacak ve kullanılmayacaktır (Tespit edildiğinde 
toplanır ve yıl sonunda öğrenciye iade edilir.) 
 

13) Kısa sürelide olsa odayı son terk eden ışıkları söndürüp kapıyı kilitler. Değerli eşyaların ve parasının 
emniyetini almak öğrencilerimizin sorumluluğundadır. Kaybolan eşyadan ve paradan kurumumuz 
sorumlu değildir. Öğrencilerimiz yanındaki fazla parayı ve değerli eşyasını müdüriyete emanet edebilir.   

 
14) Ders çalışma odasında, oda boş olsa dahi ders çalışma amacı dışında bilgisayar kullanılmayacak, oda ders 

çalışma dışında işgal edilmeyecektir. 
 

15) Asansör ve spor salonundaki cihazlar ile tüm elektrikli cihazlar, kullanma talimatlarına ve kullanım 
amaçlarına uygun olarak kullanılmalıdır. 

 
      Sözleşmede belirtildiği üzere yurt kurallarına uymayan öğrenciler 1.sözlü uyarı, 2.yazılı kınama ve 
gerekirse yurttan uzaklaştırma cezasının verileceğini, bu durumda dahi mali yükümlüklerini yerine 
getirmekle yükümlü olduğunu bildiğini kabul eder. 
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