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YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 
 

1988                    GENEL HİZMETLER VE YURTLAR  
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 
 

Öğrencilerin Uymakla Yükümlü Oldukları  
Yurt Kuralları 

 
 
1. Yurtta barınan tüm öğrenciler; yurt yönetmeliği hükümlerine, idarece verilen ve 
duyurulan talimatlara aynen uymak zorundadir. 
 
2. Öğrenciler; Yurtlu öğrenci kimliklerini daima yanlarinda bulundurmak ve 
görevlilerin istemesi halinde göstermek mecburiyetindedirler. 
 
3. Yasaklanmış Yayın, ateşli silah ve patlayıcı maddeler ile kama, çakı-bıçak gibi 
hertürlü kesici ve delici alet, kamçı muska boğucu tel ve zincir gibi hertürlü bereleyici 
ve boğucu araçlar ile bunların dışında salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel 
nitelikte olan hiçbir madde ve aleti üzerinde, yurdun içinde ve dışında 
bulunduramazlar. 
 
4. Yurt içinde içki içemez, kumar oynayamaz ve kumar aleti bulunduramazlar. 
Yurda sarhoş halde giremez ve yurtta alkollü içki ile keyif verici madde 
bulunduramazlar. 
 
5. Yurt içinde ve dışında kesinlikle siyasi ve ideolojik toplantı yapamaz ve 
faaliyetlerde bulunamazlar. 
 
6. Yurt bina ve eklentilerinin iç ve dış kısımlarına yazı yazamaz, resim yapamaz, 
afiş-pankart ve benzeri şeyler asamazlar. Ayrıca yurt idaresince asılmış talimat ve 
duyuruları yırtamaz, karalayamaz, koparamazlar. 
 
7. Yurda ait malzemeyi yurdun dışına çıkaramazlar. Öğrenciler kaybettikleri veya 
zarar verdikleri eşya ve araç gerecin bedelini o günkü rayiç bedel üzerinden ödemek 
zorundadırlar. Faili belli olmayan zararlar, kullanan öğrencilere topluca ödetilir. 
 
8. Öğrenciler kendilerine verilen odada yatma planına göre yatmak zorundadır. 
Kendi başlarına oda ve kat değiştiremezler. 
 
9. Kaydi yapılan her öğrenci yurtta kalmaya mecburdur. İdareye bir gün önceden 
haber vermeden ve izin almadan geceyi yurdun dışında geçiremezler. 
 
10. Öğrenciler, yatak odalarında, okuma salonlarında, banyo vb. yerlerde yurt 
idaresince düzenlenmiş duyurulmuş “zaman ve tablolarına” uymak zorundadırlar. 
 
 
11. Öğrenciler yatak odalarında ve dolaplarda yiyecek ve içecek bulunduramazlar. 
yurtlarda ve kapalı alanlarda     KKTC Cumhuriyet Meclisi’nin 16 ekim 2008                
ve Sayı:182 “tütün ürünlerinin zararlarından korunma ve denetim yasası” gereği sigara 
içemezler.   
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12. Öğrenciler yatak kiyafetli ve terlik ile yatak odaları ve katlarının dışında 
dolaşamazlar. Odayı terkederken yataklarını idarece gösterilen şekilde düzeltmek, 
yurdu temiz tutmak, yurt görevlilerine karşı saygılı davranmak zorundadır. 
 
13. Toplu yaşam alanları kurallarına göre yurt dahilinde hayvan beslenemez. 
 
14. Öğrenciler velilerinin yazılı olarak izin vermeleri ve yurda dönüşlerinde velisinin 
yanında kaldıklarını gösterir imzali bir belgeyi, idareye göstermek şartı ile resmi tatil 
günlerinde yurdun bulunduğu şehirdeki yakınlarına evci çıkabilirler. 
 
15. Öğrenciler; yurtlarda belirtilen kurallara uymak zorundadırlar. Talimat ve 
kurallara uymayan öğrenciler hakkında Yurt Yönetmeliği’ nin disiplin ile ilgili 
hükümleri uygulanacaktır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuncer Kutluhan 
     Genel Müdür 
   


