ÖĞRENCİLERİN YURTLARDA KALDIKLARI SÜRECE UYMALARI GEREKEN
YURT KURALLARI

1.

Emniyet ve Güvenlik İle İlgili Tedbirler:

a. Oda içerisinde elektrikli aletler (ısıtıcı, çay kahve makinası, kettle, ütü vb.
kullanılmaz, elektrik tesisatına ilaveler yapılmaz.
b. Oda kapıları sürekli kilitli tutulur.
c. Yurda dışardan yemek siparişi verilmez.
d. Ütü odalarında ütü kullanımına azami dikkat edilir. Ütü, ütü masası vb.
malzemeler dikkatli kullanılır ve zarar verilmez. Olası yangın tehlikesine karşı ütü
fişte bırakılmaz. Ütü odaları dışında ütü yapılmaz.
e. Odalarda ve ortak alanlarda bulunan priz ve elektrik tesisatına müdahale
edilemez, uzatma ve kablo eklenemez.
f. Her türlü kesici, delici alet, vurucu ve ateşli silah, mermi ve patlayıcı
maddeler yurda sokulamaz.
g. Alkollü içecekler ve uyuşturucu maddeler yurda sokulmaz.
h. Yurda anne, baba ve kardeş dışında ziyaretçi kabul edilemez.
ı. Eğitim dönemi içerisinde yurda yatılı misafir (Anne-baba-kardeş dahil) kabul
edilemez.
i. Yurtta mevcut kamera, yangın sistemi vb. sistem tesisatlarına müdahale
edilmez, kurcalanmaz, zarar verilmez.
j. Oda içerisinde açıkta değerli eşya bırakılmaz. Bu tür eşyalar kilitli dolap
içerisinde muhafaza edilir. Kaybolan eşyalardan yurt yönetimi sorumlu tutulamaz.
k. Yasaklanmış veya milli beraberliği bozacak hiçbir zararlı yayın ve ahlaka
aykırı resim ve afiş vs. yurda sokulmaz.
l. Çekmece, dolap, sandık, bavul ve benzeri yerler gerektiğinde yurt
yönetiminin kontrolü için açık bulundurulur.
m. Yurt personelinin görevini yapmasını engelleyici ve güçleştirici hareketlerde
bulunulmaz.
2.

Yurdun Düzen ve Disiplini İle İlgili Tedbirler:
a. Yurt giriş saatine uymak zorunludur.
b. Odalar temiz ve düzenli tutulmalıdır.

c. Oda içerisinde valiz bulundurulmamalı ve valizler, valiz odalarına kayıtlı bir
şekilde bırakılmalıdır.
ç. Oda içerisinde yüksek sesle müzik dinlememeli, yüksek sesle konuşup diğer
öğrencileri rahatsız edecek şekilde gürültü yapılmamalıdır.
d. Olumsuz durumlarda şikâyetler yurt yönetime bildirilmelidir.
e. Terlik pijama şort vs. yatak kıyafetleri ile katlarda ve sosyal alanlarda
(yemekhane-lobi-kütüphane-etüt salonları-kafeterya vs.) dolaşılmaz.
f. Koridorlarda, oda önlerinde ayakkabı, valiz, koli vb. eşya bırakılmaz.
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g. Koridorlarda yüksek sesle konuşulmaz.
h. Kütüphanede ve çalışma salonlarında çalışma bittikten sonra ders araç
gereçleri masada bırakılmaz.
ı. Kütüphane ders çalışma dışında başka bir amaçla kullanılmaz.(film izlemek
ve müzik dinlemek)
i. Eğitim dönemi sonunda kütüphanede ve etüt salonlarında araç gereç, eşya
bırakılmaz. Bırakılması halinde kaybolan eşyalardan Yurt Müdürlüğü sorumlu
tutulamaz.
j. Yurt içinde ve çevresinde bir öğrenciye yakışmayan tutum ve davranışlarda
bulunmaktan kaçınılır.
k. Yurt giriş saatinin dolmasını müteakip (acil durumlar dışında) velisinin bilgisi
dahilinde de olsa yurttan çıkış yapılmaz.
l. İzin defterine yazılmadan ve yönetime haber verilmeden evci çıkılmaz.
m. Yemekhanedeki yiyeceklerden öğrenci kendi istihkakı kadar alır.
n. Yemekhanede yemek süresi kadar kalınır.
o. Yurtta bulunan firma çalışanları (yemek, temizlik vb.) ile kesinlikle
tartışılmaz, karşılaşılan sorun ve şikayetler zamanında yurt yönetimine bildirilir.
ö. Yurda ait eşyalar, demirbaşlar özenli kullanılır ve zarar verilmez.
p. Eğitim dönemi sonunda yurttan ayrılırken valiz odasında ve depoda eşya
bırakılmaz. Bırakılan eşyalardan Yurt Müdürlüğü sorumlu tutulamaz.

r. Yurt müdürlüğünün istediği kayıt evrakları idareye zamanında teslim edilir.
s. Çamaşır makinaları talimatlarına göre kullanılır, makinalara zarar verecek
davranışlarda bulunulmaz. Yıkanacak giysilerin cepleri kontrol edilerek, bozuk para
ve buna benzer nesneler bırakılmaz. İç çamaşır teli vs. hasar verici maddeleri
barındıran giysiler makinada yıkanmaz.
ş. Duvarlara resim, tablo, afiş vs. gibi şeyler asılmaz.

t. Öğrenciye zimmetlenen yurt eşyaları, yurttan ayrılışta mutlaka eksiksiz ve
hasarsız bir şekilde yurt yönetimine teslim edilir.
u. Yurtta yapılan duyuru ve kurallara özen gösterilir ve titizlikle uyulur.
ü. Yurt iletişim panolarına yönetimden izinsiz duyuru, afiş, ilan ve resim vb.
asılmaz.

v. Yurt hizmet personeli öğrenci tarafından kendi özel işlerinde kullanılamaz;
bu yönde hizmet personelinden istekte bulunulmaz.
y. Yurdun huzur, sükûn ve düzenini bozacak her türlü tutum ve davranışlarda
bulunmaktan kaçınılır.
z. Kapalı alanlarda sigara içilmez.
3. Yurdun Hijyeni ve Sağlıkla İlgili Tedbirler;
a. Oda içerisinde böceklenmelere karşı hijyenin sağlanması için açıkta yiyecek
bulundurulmaz.
b. Banyo ve WC kullanımına özen gösterilmeli, gider tıkanmalarına sebebiyet
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veren tuvalet kağıdı, kağıt, mendil saç vb. maddeler atılmamalıdır.
c. Temizliğin yapılabilmesi için hijyen açısından oda içerisinde zeminde eşya,
valiz ayakkabı vs. bulundurulmaz.
ç. Kütüphane düzenine ve hijyen kurallarına uyulur.
d. Katlarda bulunan dönüşüm kutularına yiyecek maddesi atılmaz.
e. Yataklar mutlaka alezli kullanılmalıdır. Aksi halde oluşabilecek hasarlardan
zarar veren sorumlu olup hasar bedeli öğrencinin depozitosundan kesilir.
f. Yemekhaneden odalara yiyecek maddesi çıkarılmaz.
g. Çamaşır günlerine özen gösterilir; yıkanacak giysileri zamanında sorumlu
çalışana verilir ve zamanında alınır. Aksi halde kaybolan çamaşırlardan yurt
müdürlüğü sorumlu tutulamaz.
h. Eğitim dönemi sonunda oda hiçbir eşya bırakılmayacak şekilde boş olarak
yurt yönetimine teslim edilir. Bırakılan eşyalardan yurt müdürlüğü sorumlu
tutulamaz.
ı. Kumara yönelik hiçbir kağıt oyunu ve benzeri oyunlar oynanmaz.
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