YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ YURT KURALLARI
Değerli öğretmenimiz ve sevgili öğrenciler;
Yeditepe Üniversitesi’ne hoş geldiniz;
Üniversitemizde konakladığınız süre içerisinde sizlerle birlikte keyifli ve verimli vakit
geçireceğimizi umarak, sizlere daha sağlıklı hizmet verebilmek ve güvenliğinizi
sağlamak için aşağıdaki konuları dikkat çekmenizi önemle rica ediyoruz.
Organizasyon süresince sizler için hazırlanan yaka kartlarını boynunuzda taşımanız kampus
içinde güvenliği sağlamak ve tüm Yeditepelilerin sizleri tanımaları açısından önemlidir.
Yurt yerleşiminiz esnasında Yurt Yöneticilerimiz sizlere yardımcı olacaktır.
Konaklamayla ilgili talepleriniz olanaklarımız ölçüsünde karşılanacaktır.
Aşağıda belirttiğimiz yurt kurallarına uyulması, yurtta kalan ve sınav hazırlığı
içinde olan öğrencilerimizin dikkatlerinin dağılmaması açısından önem
taşımaktadır.
Kampus içinde konakladığınız süre boyunca grup olarak kampus dışına çıkışlarınız
haricinde bireysel çıkışlara izin verilmemektedir. İhtiyaçlarınızın karşılanması
noktasında tanıtım uzmanlarımız sizlere yardımcı olacaktır.

YURT KURALLARI

 Kampuse giriş sabah en erken 07.30, akşam en geç saat 21.30’ dadır.Yurt
yerleşimi sunum saatinize göre kahvaltıdan sonra yada sunumdan sonra
yapılmaktadır.
 Yurda yerleştirme işlemi esnasında bagaj araması standart bir uygulama olup, yurtta
kalan tüm öğrencilerimizin güvenliği açısından önemlidir.
 Yurtta, yasa ve Üniversite Kuralları gereği sigara içilmesi yasaktır, alkollü içecek ve
uyuşturucu madde bulundurulamaz ve kullanılamaz. Kurallara uyulmadığı takdirde
yasal yaptırımların uygulanacağını belirtmek isteriz.
 Yurtta konakladığınız süre boyunca sizlere ayrılan katlar dışındaki diğer katlara
girilmesi, yangın merdivenlerinin kullanımı kesinlikle yasaktır.
 Ruhsatlı bile olsa yurtta; ateşli ve kesici silah, havai fişek, patlayıcı madde, öldürücü
ya da yaralayıcı özelliğe sahip silah bulundurulamaz ve kullanılamaz.
 Yurt amirinin izni olmadan dolaplarda herhangi bir ilaç bulundurulamaz. Herhangi bir
rahatsızlık durumunda revir ve uygulama eczanemiz ihtiyaçlarınızın karşılanması için
yeterli donanıma sahiptir.
 Elektrikle çalışan ve izin verilmeyen araç gereçler odalarda kullanılamaz. Ancak,
bilgisayar, küçük ekran televizyon, tıraş ve saç kurutma makinesi kullanılabilir.
 Odalarda bozulacak ve koku yayan yiyecekler bulundurulamaz.
 Lütfen konaklama yapacağınız odanın siz odada iken ya da dışarı çıktığınızda
kilitli konumda BIRAKINIZ…
 Duvarlara çivi çakmak, badana ve duvar boyasını bozmak ya da hasar verici fiillerde
bulunulamaz. Bu tür fiiller tespit edildiğinde tazmini için hukuki süreçler
uygulanmaktadır.
 Mevcut öğrencilerimizin; sınav, proje ve ders hazırlıklarına engel olunmaması
için yurt odaları ve koridorlarda sessizliğin korunması en önemli
hassasiyetimizdir.
 Konaklama organizasyonu Yeditepe Üniversitesi Yurt Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.
Yer müsaitliği ve Yurt Müdürlüğünün planlaması doğrultusunda kız öğrencilerimiz kız
yurduna erkek öğrencilerimiz erkek yurduna yönlendirilebilir. Lütfen isim listesi için WEB
SİTEMİZDEKİ ADAY ÖĞRENCİ/TANITIM ZİYARETLERİ kısmından ZİYARETCİ BİLGİ FORMUNU
doldurmanızı rica ederiz.

 T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
 TANITIM YURT VE KAMPÜS SORUMLUSU: SİNAN OĞRAŞ 05326377596
Saygılarımızla.

