Yaşam koşulları
MADDE 12 - (1) Öğrenciler ziyaretçilerini odalarında kabul edemezler. Kampüs
içerisinde bulunan sosyal alanları kullanabilirler.
(2) Öğrenciler her gece en geç 00:00’de Yurt Yerleşkesinde olmak zorundadırlar. Qr
Code (giriş çıkış yoklama sistemini) okutmasızın yurt binasına giriş ya da yurt binasından çıkış
yapmak yasaktır.
(3) Öğrencilerin geceyi Yurt Yerleşkesi dışında geçirmeleri, belirlenen giriş - çıkış
saatlerine uymamaları ancak Yurt Müdür / Müdür Yardımcısı’ndan alınacak bir izin yazısı ile
mümkündür.
(4 )Giriş çıkış saatlerine acil bir durum sebebi ile uymayan öğrenci hemen ilgili Yurt
Müdür / Müdür Yardımcısını durumdan haberdar etmelidir.
(5) Öğrenci, güvenliği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunamaz. Ayrıca öğrenci
yurt girişinde ve yurt içerisinde güvenlik görevlileri tarafından yapılacak aramalarda güvenliğe
yardımcı olmak zorundadır.
(6) Ruhsatlı bile olsa ateşli ve kesici silah, havai fişek, patlayıcı madde veya öldürücü /
yaralayıcı nitelikteki diğer tehlikeli silahlar yurtta bulundurulamaz ve kullanılamaz.
(7) Öğrenci, sağlık sebebiyle veya başka bir nedenle yaşanacak herhangi bir acil
durumda Yurt Müdürülüğünü derhal arayarak bilgi vermelidir.
(8) Öğrenciler, Yurt Müdürlüğünün izni olmaksızın hiçbir ilacı odalarında
bulunduramaz.
(9) Öğrenciler, bir başkasını rahatsız edemezler.
(10) Öğrenciler ırk, inanç, etnik köken, cinsiyet, yaş, siyasi görüş veya özürlülük hali
ile ilgili olarak kimseyi rencide edecek diyaloğa giremezler ve bu konular hakkında rahatsızlık
verici davranışlarda bulunamazlar.
(11) Bir başkasının şahsına veya malına zarar verecek davranışlarda ve yurt görevlisini
tehdit edici ve görevliye zarar verici davranışlarda bulunamazlar.
(12) Öğrenciler odalarında temizlik yapılabilmesi için oda zemini ve çalışma
masalarının üzerilerinin temizlik yapılabilecek düzeyde toplu bırakılması gerektiğini aksi halde
temizlik hizmetinin verilmesinin mümkün olamayacağını kabul ettiklerini beyan ederler.
Bunun yanında öğrenciler çalışma odalarında şahsi eşyalarını bırakmayacaklarını, bırakılan ve
kaybolan eşyalardan Yurt Müdürlüğü ve Kurucu Temsilcisinin sorumlu olmayacağını kabul
ederler.

(13) Hiçbir şikayet sahibine, görgü şahidine veya disiplin kurulu üyesine disiplin
görüşmesinden önce, görüşme sırasında veya görüşmeden sonra tehdit edici veya zarar verici
davranışlarda bulunamazlar.
(14) Öğrenciler, elektrikle çalışan ve izin verilmeyen araç - gereçleri odalarında
kullanamazlar. Odalarda ancak bilgisayar, tıraş ve saç kurutma makinesi kullanılabilir.
Yatakhanelerde elektrik ocağı, gaz ocağı, elektrikli su ısıtıcısı, çay ve kahve makinesi, ısıtma
cihazı ve benzeri cihazlar kullanılamaz ve elektrik tesisatına ilâveler yapılmaz. İzinsiz
kullanılan elektrikli cihazların sebep olduğu hasarlar öğrenciden tahsil edilir.
(15) Öğrenciler çamaşır yıkama, çamaşır kurutma, ütü kullanma işlemlerini Yurt
Yönetimince belirlenmiş mekanlarda ve günlerde yapacaklardır.
(16) Öğrenciler yurt odalarında bozulabilir ve kokabilir yiyecek bulundurmamakla,
banyo ve tuvaletleri ve diğer ortak mahalleri temiz bırakmakla yükümlüdürler. Yurt odalarında
ve ortak mahallerde hijyen bakımından tehlike yaratacak her türlü yiyecek ve cisim yurt
görevlileri tarafından kaldırılacaktır. Her ne sebeple olursa olsun pencerelerden dışarıya
herhangi bir cisim atmak ve çevreyi rahatsız edecek biçimde seslenmek, oda kapısı dışına veya
koridorlara ayakkabı terlik veya eşya bırakmak, mutfak nişlerinde ve mutfaklarda kirli bulaşık
bırakmak, mutfak veya odada veya mutfakta hijyen kurallarına uymamak veya açıkta yiyecek
bırakmak, Mutfaklar dışındaki alanları (dinlenme odası, öğrenci odası, vb.) yemek yapmak /
pişirmek için kullanmak kesinlikle yasaktır.
(17) İlgili mevzuat gereğince yurt genelinde (odalar, banyo ve tuvaletler, dinlenme
odaları, koridor, balkon, çamaşırhane, mutfak, yangın çıkış merdivenlerinde vb. tüm bireysel
ve ortak kullanım alanlarında) tütün ve tütün mamullerinin kullanımı, alkollü içecek ve
uyuşturucu madde bulundurulması ve kullanılması ve her türlü evcil hayvan beslenmesi
kesinlikle yasaktır.
(18) Öğrenciler, hastalık ve benzeri acil durumlarda, derhal ilgili yurt sorumlularına
haber vereceklerdir.
(19) Öğrenciler, yurt binası içerisindeki ortak alanlarda ve koridorlarda kendilerine ait
eşya bırakmayacaklardır ve oda içerisinde muhafaza ettikleri değerli eşyalarını kilitli
dolap/çekmecelerde muhafaza edeceklerdir. Yurt görevlileri yurdun ortak alanlarında tespit
ettikleri sahipsiz eşyaları güvenlik amacıyla incelemek, imha etmek veya kolluk kuvvetlerine
teslim etme hakları mevcuttur. Öğrenciler, duvarlara çivi çakmak, badana ve duvar boyasını
bozmak gibi hasar verici fiillerde bulunamazlar.
(20) Yurt binası içerisinde izinsiz broşür, bildiri, el ilanı vs. dağıtmak ve asmak yasaktır.

(21) Yurtta kalan öğrencilerin eşyaları gereken hallerde Yurt Müdürü veya Yurt Müdür
Yardımcılarıyla aranabilir.
(22) Öğrencilerin; yurtta kayıtlı olmayan kişi ve kişileri odasında barındırması,
(23) Yurt genelinin huzurunu bozacak fiili ve sözlü davranışlarda bulunması,
(24) Yurt çalışanlarına ve yurtta kalan diğer öğrencilere karşı saygı kurallarını aşan
davranışlarda bulunması,
(25) Yurt Yöneticilerinin uyarılarına, çağrılarına uymaması ve yazılı çağrılarını
almaktan imtina etmesi,
(26) Yurt müdürünün gerekli gördüğü durumlarda oda değişiminden kaçınması yasak
olup, ihlal eden öğrenciler hakkında disiplin soruşturması açılacaktır.
(27) Öğrenciler ortak mutfak kullanımında mutfak içerisinde yazılı olarak bulunacak
kurallara riayet edeceklerini, mutfak alanının ortak kullanım alanı olduğunu göz önünde
bulundurarak
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çıkarmayacaklarını, mutfağı kullanan diğer öğrencilerin de yararlanmasını kısıtlayıcı veya mani
olucu bir fiil içerisine girmeyeceklerini kabul ve taahhüt ederler.
(28) Mutfakları kullanan öğrenciler, güvenlik ve hijyen açısından, kullandıkları
elektrikli cihazları emniyetli ve mutfağı temiz bırakmak zorundadırlar. Yurtların mutfakları
dışında (oda, dinlenme odası vs) yemek yapılamaz. Mutfaklarda bırakılan kirli bulaşıklar,
hijyen sağlamak için ilgili görevliler tarafından çöpe atılır.
(29) Yurt odalarında dışarıda duracak şekilde cam kenarlarına herhangi bir malzemenin
koyulması, acil çıkış kapılarının acil durum olmadığı hallerde kullanılması yasaktır. Bu
kapsamda bir fiilin tespiti halinde ilgili öğrencilere disiplin hükümleri uygulanacaktır.

