
Yurt Yaşam Kuralları 

Işık Üniversitesi Yurtları; Işık Üniversitesi öğrencilerinin öğrencilik yıllarını geçirdikleri ve dolayısı ile 

evlerinden çok daha uzun bir süre zaman geçirdikleri mekânlardır. Bu zaman dilimde öğrencilerin 

kendilerini evlerinde gibi hissedebilmeleri için Yurtlarda samimi ve rahat bir ortam yaratılması son 

derece önemlidir. Bu nedenle yurtların karşılıklı saygının egemen olduğu yerler olmasına özen 

gösterilmelidir. Böyle bir ortamın sağlanabilmesi için de herkesin karşısındakinin haklarına saygı 

göstermesi ve topluluğun mutluluğu için bazı kurallara uyması gerektiği açıktır. Aşağıda bu kurallar 

maddeler halinde verilmiştir. 

Yurtlarda kalan öğrenciler: 
 

1. Odalarını paylaştıkları öğrencinin/öğrencilerin haklarına saygı  gösterirler. 

2. Yurt içinde veya çerçevesinde gürültü yapamazlar. Yüksek sesle müzik dinlemezler. 

3. Yurtlarda koridor ve/veya odalarda başkalarını rahatsız edecek faaliyetlerde bulunamazlar.  

4. Kumar oynayamaz ve oynatamazlar. 

5. Ortak Kullanım alanlarında genel ahlak ölçüleri dışında bir kıyafetle dolaşamazlar. 

6. Yurtlara evcil hayvan barındıramaz ve besleyemezler. 

7. Yurt binalarında koridor, ortak alan ve odalarda sigara içemezler.  

8. Kurutma maksadıyla veya başka amaçla genel alanlarda ve pencere kenarlarında çamaşır 

bulunduramazlar. 

9. Yurt penceresinden dışarıya hiçbir şey atamazlar. 

10. Yurtlarda herhangi bir yere  yazı yazamaz ve asamazlar. 

11. Yurtlarda veya yakın çevresinde ateş yakamazlar. 

12. Sahte yangın ihbarında bulunamaz ve yangın güvenlik kurallarını ihlal edemezler. 

13. Yangın söndürme cihazları ile oynamaz ve bunları yangın önleme amacı dışında  kullanamazlar. 

14. Odalarda kesinlikle yemek pişiremezler. 

15. Yurt yönetimince belirlenen yerler dışındaki yerlere, izinsiz olarak giremez, 

girilmesine müsaade etmezler. 

16. Yurtlar binalarında toplantı düzenleyemezler. 

17. Yurt başvuru formunda eksik, yanıltıcı ve gerçeğe aykırı beyanda  bulunamazlar. 

18. Yurdun bina ve bölümlerini izinsiz olarak amacı dışında kullanamazlar. 

19. Yurt yönetiminin onayı olmadan, herhangi bir yurt eşyasının yerini  değiştiremezler. 

20. Ortak alanlarda bulunan herhangi bir eşyayı odalarına çıkartamazlar. 

21. Yurt odalarına misafir kabul edemezler. 

22. Yurtlar Müdürlüğü tarafından yerleştirildikleri odalarda kalmak zorundadırlar. Çeşitli 

sebeplerle oda değiştirmek isteyen öğrenciler, her dönem birinci ayın sonuna kadar 

oda değiştirme taleplerini, Yurtlar Müdürlüğü’ne e-mail ile bildirebilirler. 

23. Yangın ve benzeri tehlikelere yol açılmaması için, gaz ocağı, elektrik ocağı, ütü ve benzeri 

elektrik ve gazla çalışan araç ve gereçleri odalarında bulunduramaz ve kullanamazlar. 

Odalarda yalnızca, bilgisayar, mini soğutucu, saç kurutma makinesi ve su ısıtıcı gibi düşük 

voltajlı ev aletleri kullanabilirler. 

24. Çamaşır yıkama, çamaşır kurutma, ütü kullanma gibi işlemlerini yurt binalarındaki 

çamaşırhanelerde yaparlar. 

25. Odalarda bozulabilir ve kokabilir yiyecek bulundurmamakla; mutfakları, banyoları, tuvaletleri 

ve diğer ortak alanları temiz bırakmakla yükümlüdürler. 

26. Yurtlarda şahsi kullanımları için gereken temizlik malzemelerini (banyo  sabunu, tuvalet 

kâğıdı, vb.) kendileri temin ederler. 

27. Herhangi bir nedenle kendilerinden kimlik bilgisi isteyen Işık Üniversitesi görevlilerine 

kimliğini açıklayıp kimlik kartlarını göstermek zorundadırlar. Kimlik beyan edemeyen kişiler 

güvenlik görevlisi eşliğinde kampüs dışına çıkartılırlar. 

28. Hastalık ve benzeri acil durumlarla karşılaştıklarında derhal ilgili yurt sorumlularına haberdar 

etmelidirler. 

29. Hasta olanlar refakatçi ile yurtta kalamazlar. Bu durumda olan öğrencinin bir sağlık 

kuruluşuna veya evine gitmesi gereklidir. 

30. Tatil sürelerinde veya herhangi bir nedenle yurttan ayrılan öğrenciler şahsi eşyasını 

beraberinde götürmek zorundadırlar. Üç gün içerisinde odadan alınmayan eşyalar, 10 gün 

süre ile depoda muhafaza edilir. 10 günün sonunda eşyaların t eslim alınmaması 

durumunda; öğrencilerin, ilgili eşyalar üzerindeki mülkiyet haklarını terk ettikleri kabul 

edilir. Bırakılan veya unutulan eşyadan yurt yönetimi sorumlu değildir. 

31. Yurt ücretlerinin zamanında yatırılması gerekir. 1. Dönem yurt ücretini yatı rmayan 

öğrencilere, 2. Dönemde anahtar teslim edilmez ve yurtlarda barındırılmazlar. Yurt 

ücretini belirlenen son ödeme tarihine kadar ödemelerini yaparlar.  

32. Yurt odası ve eşyası, kurallara uyulup uyulmadığının belirlenmesi başta olmak üzere, 

güvenlik, temizlik, bakım onarım gibi nedenlerle Yurt Müdürü veya onun görevlendireceği 

görevlilerce kontrol edilebilir. 

33. Üniversiteden "Uzaklaştırma Cezası" alan öğrenciler, ceza süresi içerisinde yurtlarda 

kalamazlar. 


